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Sessão Legislativa Ordinária da
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de Defesa do Consumidor e do
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Legislatura
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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura
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17ª Legislatura
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Comissão de Política
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de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura
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Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da
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17ª Legislatura

07.11.2012 7ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.11.2012 667

07.11.2012 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.11.2012 665

07.11.2012 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.11.2012 664

07.11.2012 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.11.2012 663

07.11.2012 32ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.11.2012 281

07.11.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.11.2012 267
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07.11.2012 26ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

08.11.2012 234

08.11.2012 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.11.2012 1011

08.11.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.11.2012 281

12.11.2012 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.11.2012 1451

12.11.2012 40ª Reunião Especial da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Conselho

Regional de Psicologia pelos 50

Anos da Regulamentação da

Profissão de Psicólogo no

Brasil

14.11.2012 293

13.11.2012 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial das

Enchentes

30.11.2012 1899

13.11.2012 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.11.2012 1769
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13.11.2012 27ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.11.2012 1649

13.11.2012 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.11.2012 1012

13.11.2012 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.11.2012 843

13.11.2012 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.11.2012 842

13.11.2012 35ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.11.2012 841

13.11.2012 27ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.11.2012 739

13.11.2012 34ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.11.2012 669
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13.11.2012 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.11.2012 668

13.11.2012 75ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.11.2012 411

14.11.2012 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.11.2012 1770

14.11.2012 27ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.11.2012 1452

14.11.2012 19ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.11.2012 1451

14.11.2012 27ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.11.2012 1017

14.11.2012 27ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

22.11.2012 1016
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Legislatura

14.11.2012 33ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.11.2012 1014

14.11.2012 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.11.2012 845

14.11.2012 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.11.2012 844

14.11.2012 28ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.11.2012 807

14.11.2012 76ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.11.2012 533

19.11.2012 41ª Reunião Especial da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Sebrae-MG

pelos 40 Anos de sua Fundação

21.11.2012 725

20.11.2012 14ª Reunião Ordinária da Comissão

Especial para o Enfrentamento

do Crack

28.11.2012 1655

20.11.2012 22ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

28.11.2012 1653
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Desenvolvimento Sustentável

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.11.2012 35ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.11.2012 1651

20.11.2012 36ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.11.2012 1650

20.11.2012 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.11.2012 1458

20.11.2012 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.11.2012 1456

20.11.2012 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.11.2012 1454

20.11.2012 77ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.11.2012 929

21.11.2012 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª Sessão

30.11.2012 1904
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.11.2012 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.11.2012 1903

21.11.2012 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.11.2012 1902

21.11.2012 18ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.11.2012 1900

21.11.2012 20ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.11.2012 1777

21.11.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.11.2012 1776

21.11.2012 21ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

29.11.2012 1774
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Legislatura

21.11.2012 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.11.2012 1773

21.11.2012 3ª Reunião Especial da Comissão

de Saúde na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.11.2012 1772

21.11.2012 28ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.11.2012 1605

21.11.2012 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.11.2012 1604

21.11.2012 34ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.11.2012 1601

21.11.2012 29ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.11.2012 1519

21.11.2012 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

23.11.2012 1460



____________________________________________________________________________

Legislatura

21.11.2012 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.11.2012 1459

21.11.2012 78ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.11.2012 1319

22.11.2012 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.11.2012 1777

22.11.2012 35ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.11.2012 1656

22.11.2012 42ª Reunião Especial da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

Entrega à Sra. Silvana Rizzioli

do Título de Cidadã Honorária

do Estado de Minas Gerais

27.11.2012 1609

22.11.2012 79ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.11.2012 1487

26.11.2012 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

29.11.2012 1779



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura

26.11.2012 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.11.2012 1778

27.11.2012 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.11.2012 1910

27.11.2012 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação de

Sérgio Rodrigues e Outros para

Conselheiros do Conselho de

Defesa Social

30.11.2012 1909

27.11.2012 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.11.2012 1781

27.11.2012 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.11.2012 1780

27.11.2012 80ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.11.2012 1709

28.11.2012 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

30.11.2012 1911



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.11.2012 30ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.11.2012 1896

28.11.2012 81ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.11.2012 1837

29.11.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Nome de Sérgio Rodrigues e

Outros para Conselheiros do

Conselho de Defesa Social

30.11.2012 1912
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Bosco

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

Correspondência: Mensagens nºs 314, 315, 316, 317 e 318/2012 (encaminhando o

Projeto de Lei nº 3.521/2012, emenda ao Projeto de Lei nº 3.451/2012, o Projeto de

Lei  Complementar  nº  31/2012  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.522  e  3.527/2012,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.523 a 3.526/2012 - Projetos de

Resolução  nºs  3.528  e  3.529/2012  -  Requerimentos  nºs  3.768  a  3.787/2012  -

Requerimentos  dos  Deputados  Carlos  Mosconi  e  Pompílio  Canavez  e  outros  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Participação Popular, de Defesa do

Consumidor, de Meio Ambiente e de Cultura e do Deputado Celinho do Sinttrocel -

Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Leitura  de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do

Projeto  de  Lei  nº  3.417/2012;  aprovação  -  Discussão  e  Votação  de  Indicações:

Indicação  nº  68/2012;  requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir;  aprovação  do

requerimento  -  Indicação  nº  56/2012;  requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir;

aprovação do requerimento - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação,

em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  21.279;  leitura  do  veto;

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

de  quórum  para  votação;  chamada  para  recomposição  do  número  regimental;

existência de quórum especial para votação; votação secreta do veto; inexistência de

quórum para votação; anulação da votação; renovação da votação secreta do veto;

manutenção - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; questão de

ordem; suspensão e reabertura da reunião; chamada para recomposição do número

regimental; inexistência de quórum para votação; suspensão e reabertura da reunião
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- Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Dilzon Melo - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria

Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco - Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes -  Ivair  Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier -  Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  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

- 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 Duarte Bechir, 1º-Secretário "ad hoc", lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 314/2012

- A Mensagem nº 314/2012 e o Projeto de Lei nº 3.521/2012 foram publicados na

edição anterior.
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MENSAGEM Nº 315/2012

-  A Mensagem  nº  315/2012  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.451/2012  foram

publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 316/2012

- A Mensagem nº 316/2012 e o Projeto de Lei  Complementar nº  31/2012 foram

publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 317/2012

- A Mensagem nº 317/2012 e o Projeto de Lei nº 3.522/2012 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 318/2012

- A Mensagem nº 318/2012 e o Projeto de Lei nº 3.527/2012 foram publicados na

edição anterior.

OFÍCIOS

Da Sra. Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento da Rede de Ifes do

Ministério  da  Educação,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

3.651/2012, da Comissão do Trabalho.

Do Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  encaminhando

recomendação exarada nos autos do  Procedimento  Administrativo  de  Controle  da

Constitucionalidade nº MPMG-0024.12.002958-2.

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.628/2012,  da Comissão de

Transporte.

Do Cel.  PM Luis Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador,

encaminhando convite para a apresentação do Plano de Emergência Pluviométrica

2012/2013.(- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da

PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.800/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Denilson  Feitoza,  Secretário  Adjunto  de  Defesa  Social,  encaminhando

minuta de resolução conjunta que cria a Comissão Interinstitucional de Enfrentamento

à Violência contra a Mulher.(- À Comissão de Direitos Humanos.)
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Da Sra. Elisabeth Cristina dos Reis Villela, Promotora de Justiça, encaminhando

cópia de relatório que decide pelo arquivamento do inquérito civil que menciona. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Jurídico,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.384/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Jorge  Gustavo  Serra  de  Macêdo  Costa,  Juiz  Federal  Auxiliar  da

Corregedoria, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.300/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Pereira  da  Silva,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  do

Ministério da Integração Nacional (substituto), informando a liberação dos recursos

financeiros que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Roberto Siqueira protestando contra obras de desvio de leito de rio que

estariam sendo realizadas pela Prefeitura Municipal de Mutum, as quais poderiam

causar  danos  ambientais,  e  apresentando  sugestões  de  obras  alternativas.  (-  À

Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Juliana Pereira da Silva,  Secretária Nacional  do Consumidor,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.633/2012 , da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Da Sra. Lucy Góes da Purificação, Secretária de Planejamento e Formulação de

Políticas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência

da  República,  informando  a  celebração  de  convênio  com  a  Secretaria  de

Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Marcelo  José  Gonçalves  da  Costa,  Ouvidor  do  Sistema  Penitenciário,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.488/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (10),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.400/2 012, da Comissão do Trabalho;

2.708 e 3.366/2012, do Deputado Hélio Gomes; 2.732/2012, da Deputada Liza Prado
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e  do  Deputado  Paulo  Guedes;  3.445/2012,  da  Comissão de  Transporte;  3.479  e

3.484/2012, da Comissão de Segurança Pública; 2.153 e 2.262/2011, da Comissão

de Participação Popular, e 2.906/2012, do Deputado Elismar Prado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.523/2012

Dispõe sobre a obrigação de as agências bancárias e correspondentes bancários

isolarem  visualmente  os  usuários  atendidos  nos  caixas  daqueles  que  aguardam

atendimento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as agências e os postos de serviços bancários obrigados a instalar

divisórias  individuais  entre  os  caixas  e  o  espaço  reservado  para  clientes  que

aguardam atendimento, proporcionando privacidade às operações financeiras.

Parágrafo único - As divisórias a que se refere o “caput” deste artigo deverão ter a

altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e ser confeccionadas em

material opaco que impeça a visibilidade.

Art. 2º - O não cumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator a multa

diária de 10.000 Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais))

Art. 3º - As agências e os postos de serviços bancários referidos no artigo 1º terão o

prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei, para proceder à devida

adaptação às suas disposições.

Art. 4º - Revoga-se o inciso VII da Lei nº 12.971, de 27/7/1998.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação:  A presente  proposição  visa  atender  aos  anseios  de  milhares  de

clientes,  usuários  dos  caixas  automáticos  e  de  atendimento,  que  normalmente

utilizam esses serviços para a realização de saques e consulta de saldo bancário,
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entre outras operações, e se veem diariamente constrangidos, pois o atual sistema

não protege o seu direito à intimidade e à privacidade.

Assim,  este  projeto  prevê  verdadeira  privacidade  para  o  usuário  dos  referidos

serviços, uma vez que, ao sacar um montante elevado no caixa, o cliente fica exposto

a assaltos ao sair da agência, pois nos caixas não existem nada que impeça outras

pessoas de visualizarem o atendimento bancário.

Temos convicção de que, com a instalação de instrumentos de segurança tais como

tapumes,  biombos  ou  outras  estruturas  semelhantes,  cuidando  do  sigilo  das

operações realizadas  por  clientes  nos caixas, estar-se-à impedindo que meliantes

obtenham informações sobre as pessoas que estão realizando operações envolvendo

dinheiro.

Essa alternativa, simples e de baixo custo, promoverá uma redução expressiva na

prática de crimes, proporcionando maior segurança aos usuários.

Por  se  tratar  de  imperiosa  norma  de  segurança  pública,  o  acatamento  dessa

proposta  resolverá  o  problema  sem  representar  para  os  bancos,  que  são  o

empreendimento mais lucrativo do país, um custo elevado.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Juninho

Araújo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.195/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.524/2012

Declara de utilidade pública a Associação Geradora de Integração -  Agir  -,  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 Geradora de Integração e

Resgate - Agir - , com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação em análise presta à comunidade serviços na área de

assistência social e promove eventos culturais, sociais e desportivos, dedicando-se a

obras de caridade e beneficência.
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Esse trabalho apoia-se na ótica da educação moral, oferecida de forma ampla e

irrestrita,  com  atendimento  contínuo  e  de  fácil  acesso  para  as  famílias  da

comunidade.

Por sua destacada atuação e importância, contamos com o apoio de nossos pares

à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.525/2012

Declara de utilidade pública a Associação Reviver II, com sede no Município de

Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Reviver II, com sede no

Município de Espera Feliz.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa

Justificação: A Associação Reviver II, com sede em Espera Feliz, é uma sociedade

civil de caráter filantrópico, comprometida com importante trabalho social voltado para

a recuperação de dependentes químicos e apoio à família esperafelicense.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados.  As  atividades  de  sua  diretoria,  incluindo  Diretores,  Conselheiros  e

associados  são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

da Comarca de Espera Feliz, a entidade está em funcionamento desde seu registro,

cumprindo suas finalidades estatutárias,  conforme atesta o Presidente da Câmara

Municipal.

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.
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- 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 3.526/2012

Altera o inciso V do art. 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso V do art. 5º da Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

V -  o  Rio  Grande  e  seus  afluentes,  no  trecho  entre  a  nascente  e  o  ponto  de

montante da Barragem de Camargos.”.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2012.

Rômulo Viegas

Justificação: Esta lei tem o intuito de moralizar e restringir a depredação da fauna

aquática  no  Remanso  de  Camargos  em  consequência  da  pesca  predatória  com

redes.

É notório o excesso cometido por algumas pessoas através da pesca com redes, o

que  resulta  em  graves  danos  à  natureza  do  local.  Por  esse motivo  e  visando a

resguardar o bioma em Camargos, é que propomos a alteração do inciso V do art. 5º

da Lei nº 15.082, de 2004.

Para  consecução  desse  objetivo,  contamos  com  o  apoio  dos  Excelentíssimos

Deputados desta augusta Casa para aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.528/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de artefatos

de material plástico, nos termos do art. 225-A 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
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mineiro  do  setor  de  fabricação  de  artefatos  de  material  plástico,  signatário  de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 239/2012.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.529/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  construção  de

embarcações para esporte e lazer, nos termos do art. 225-A 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 construção de embarcações para esporte e lazer, signatário de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 240/2012.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº 3.768/2012, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Grupo Coelho  Diniz  pelos  20  anos  de sua  fundação.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº 3.769/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Nereide Beirão pelo lançamento do livro "Serra",

22º livro da série "BH, a cidade de cada um".
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Nº 3.770/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  produtora  Teia  pelos  10  anos  de  sua  criação.  (-

Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 3.771/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Lindolfo Neto de Oliveira Sales por ter sido indicado

para a presidência do INSS. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.772/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Juliana Pautilla, Diretora e cofundadora do Teatro

da Figura, pela matéria "Poesia em Cena", publicada no caderno Pensar do jornal

"Estado de Minas" de 13/10/2012.

Nº 3.773/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Carlos Marcelo, Rosualdo Rodrigues e Sérgio

Rodrigues Reis pelo lançamento do livro "O Fole Roncou! Uma História do Forró".

Nº 3.774/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Lino  Albergaria  e  a  Editora  Scriptum  pelo

relançamento  dos  livros  "Em  Nome  do  Filho"  e  "A  Estação  das  Chuvas".  (-

Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 3.775/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o DNIT pela portaria que vetou o tráfego de carretas na

BR-356 a partir do trevo do BH Shopping. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.776/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Comissão Nacional da Verdade e o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos Humanos pela parceria na recuperação de documentos do

período da ditadura militar. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 3.777/2012, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça,

pelos 185 anos da Justiça de Paz. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.778/2012, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli pelo fato de a equipe Sada Cruzeiro ter

sido vice-campeã no Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei, disputado neste mês

em Doha, no Qatar.
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Nº 3.779/2012, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Flávio Pereira, Diretor da equipe Sada Cruzeiro, pelo

fato de  essa equipe  ter  sido  vice-campeã no Campeonato Mundial  de Clubes  de

Vôlei,  disputado  neste  mês  em  Doha,  no  Qatar.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Esporte.)

Nº 3.780/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita a inserção nos anais da

Casa  do  artigo  "Como  o  PT atrasou  a  competitividade",  do  Prof.  Marcos  Cintra,

publicado no jornal "Estado de Minas", em 21/10/2012. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.781/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de

Justiça, pela instalação da Central de Flagrantes na Comarca de Belo Horizonte. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.782/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido para que informe se está prevista

a  retirada  do  centro  de  treinamento  da  Federação  Mineira  de  Arco  e  Flecha,

localizado  em  espaço  externo  do  Estádio  Mineirinho,  e,  em  caso positivo,  se  há

previsão de sua instalação em outro espaço.

Nº 3.783/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Esportes e da Juventude pedido para que informe se está prevista a

retirada do centro de treinamento da Federação Mineira de Arco e Flecha, localizado

em espaço externo do Estádio Mineirinho, e, em caso positivo, se há previsão de sua

instalação em outro espaço.

Nº  3.784/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a possível substituição da equipe

de  profissionais  contratados  pela  Fhemig  que  há  nove  anos  presta  assistência

respiratória domiciliar a portadores de distrofia muscular em tratamento no Hospital

Júlia Kubitschek. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  3.785/2012,  da  Comissão  Especial  das  Enchentes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil pedido de providências para

evitar que danos causados por chuvas se repitam na Zona da Mata, em especial no

Município de Além Paraíba. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº  3.786/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias de Esportes e da Juventude e de Educação pedido de

providências  para  a  análise  da  viabilidade  de  ações  conjuntas  de  orientação

profissional para jovens em idade escolar, no âmbito da Subsecretaria de Juventude;

e de incentivo à criação e de apoio ao funcionamento de grêmios estudantis.

Nº  3.787/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a análise da

viabilidade da implantação de sistema de informação que permita aos alunos da rede

estadual de ensino interagir com os docentes, as instituições de ensino e a própria

Secretaria e ter acesso a conteúdos complementares aos ministrados em sala de

aula e da disponibilização de espaço no Portal da Educação ou no Blog da Educação

para que as escolas possam divulgar informações sobre projetos e eventos junto à

comunidade  escolar;  o  incentivo  e  a  oferta  de  suporte  técnico  para  as  escolas

prestarem  orientação  vocacional  aos  alunos;  a  implantação  e  a  reforma  de

laboratórios de informática, acessíveis aos alunos, nas escolas da rede estadual, de

modo a alcançar as metas 2.2.15,  3.2.17 e 7.2.8 da Lei nº 19.481,  de 2011, que

institui o Plano Decenal de Educação; o encaminhamento de orientação aos gestores

das escolas da rede pública estadual para que seja dispensado tratamento igualitário

a todas as crenças religiosas; e a priorização do tratamento dos temas educação

cidadã, participação política e diversidade étnica e sexual nas atividades de formação

profissional dos docentes. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja instalada proteção no mural “Da

Descoberta do Brasil  ao Ciclo  Mineiro do Café”,  de Yara Tupynambá,  exposto na

Galeria de Artes do Palácio da Inconfidência. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Deputado  Pompílio  Canavez  e  outros  em  que  solicita  seja  comunicada  ao

Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  dos  Comitês  de  Bacia

Hidrográfica e dos Recursos Hídricos de Minas Gerais. Subscrevem termo de adesão

à criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio

Carlos Arantes, Antônio Júlio, Carlin Moura, Carlos Mosconi,  Celinho do Sinttrocel,

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Fabiano Tolentino,

Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares,  Ivair  Nogueira,  João  Leite  e  Lafayette  de
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Andrada, a Deputada Maria Tereza Lara, os Deputados Marques Abreu, Paulo Lamac

e Romel Anízio, a Deputada Rosângela Reis e os Deputados Sargento Rodrigues,

Tadeu Martins Leite, Tenente Lúcio e Zé Maia.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Participação Popular, de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente e de Cultura e do

Deputado Celinho do Sinttrocel.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  um  minuto  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo 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,  requerimentos  e

indicações.  Estão  abertas  as  inscrições  para  o  Grande  Expediente  da  próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, e tendo em

vista  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  352/2011,  reforma  despacho

anterior  e  determina  a  anexação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.993/2011,  do  Deputado

Antônio Genaro, ao Projeto de Lei nº 1.195/2011, do Deputado Juninho Araújo, por

guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 30 de outubro de 2012.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário  que o Deputado Braulio  Braz reassumiu seu



70
____________________________________________________________________________

mandato  dia  25/10/2012,  retornando  o  Deputado  Juninho  Araújo  à  condição  de

primeiro suplente pela coligação PTB/PSB.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Participação Popular - aprovação, na 23ª Reunião

Ordinária, em 25/10/2012, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.670/2012, na forma

de  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.775/2012  e  de  requerimentos;  de  Defesa  do

Consumidor - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 30/10/2012, do Requerimento

nº 3.729/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Meio Ambiente - aprovação, na

21ª  Reunião  Ordinária,  em  30/10/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.728/2012,  da

Deputada Liza Prado, e 3.752 e 3.753/2012, da Comissão Especial das Enchentes; e

de Cultura - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 24/10/2012, do Projeto de Lei

nº 3.463/2012, do Deputado Rômulo Veneroso (Ciente. Publique-se.).

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 3.417/2012 (À sanção.).

Discussão e Votação de Indicações

O Sr.  Presidente  -  Indicação nº  68/2012,  Feita  pelo  Governador  do  Estado,  do

Nome do Sr. Thales Rezende Coelho Alves para o Cargo de Diretor-Geral da Agência

de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA -, em

substituição ao nome do Sr. Thiago de Pádua Batista Machado. A Comissão Especial

opina  pela  aprovação  do  nome.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Duarte

Bechir  em  que  solicita  o  adiamento  da  votação  da  indicação.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação nº 56/2012, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Genilson

Ribeiro Zeferino para o Cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins -

Fucam.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Vem  à  Mesa

requerimento do Deputado Duarte Bechir em que solicita o adiamento da discussão

da indicação.  Em votação,  o  requerimento.  As  Deputadas e  os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

21.279, que altera a Lei nº 12.971, de 27/7/98, que torna obrigatória a instalação de

dispositivos  de segurança nas agências  e nos postos de serviços das instituições

bancárias e financeiras, e a Lei nº 17.358, de 18/1/2008, que estabelece normas de

segurança para a operação de carga e descarga de valores em estabelecimentos

financeiros. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que se faça a leitura

da parte vetada.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 21.279.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Perfeitamente, Sr. Presidente. (-

Lê o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 21.279, que foi publicado na edição do dia

23/8/2012.)

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, como votação de veto exige

quórum qualificado, peço a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Bosco)  -  Responderam  à  chamada  37  Deputados.

Portanto, não há quórum para votação de veto. Tendo em vista a importância das

matérias constantes da pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à

chamada para uma nova recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Responderam  à  chamada  46

Deputados. Portanto, há quórum especial para votação de veto. A Presidência vai
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submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados

que  desejarem  manter  o  veto  registrarão  “sim”  e  os  que  desejarem  rejeitá-lo

registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no

painel que façam o registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto.

A Presidência  dará  início  ao  processo;  para  tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação,  o veto ao art. 3º-B da Lei nº

12.971, de 27/7/98, e ao art. 2º da Lei nº 17.358, de 18/1/2008, a que se referem os

arts. 1º e 2º da proposição, respectivamente.

- Procede-se à votação pelo painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência verifica, de plano, que, com

a entrada de outros Deputados no Plenário, já se configurou o quórum necessário

para votação. A Presidência vai renovar a votação do veto. Em votação, o veto ao art.

3º-B da Lei nº 12.971, de 27/7/98, e ao art. 2º da Lei nº 17.358, de 18/1/2008, a que

se referem os arts. 1º e 2º da proposição, respectivamente.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Antônio Genaro -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlin  Moura -  Carlos  Henrique -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de  Castro  -  Elismar  Prado -  Fabiano  Tolentino  -  Fred Costa  -  Gilberto  Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite -

Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

- Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Romel Anízio - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto contrário. Houve 1

voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição

de Lei nº 21.279. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem
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O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, peço a suspensão dos trabalhos

para entrarmos em entendimento para votar ou não o outro veto.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai suspender a reunião por seis minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, como estamos em entendimento

fora  do  Plenário,  solicito  a  suspensão da reunião.  Os  Deputados,  se  for  o  caso,

podem até voltar aos gabinetes, enquanto a reunião estiver suspensa. Terminando os

entendimentos,  na  sala  anexa,  voltaremos  ao  Plenário,  aproximadamente  às

16h30min.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 45 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  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 Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados, que, somados aos 5

em  comissões,  perfazem  o  total  de  28  parlamentares,  número  insuficiente  para

votação.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai  suspender a reunião por 36 minutos para que se configure o quórum

necessário para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para votação de veto, 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

31,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem do dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi

publicada na edição anterior. ). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/7/2012

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco  e  Duarte  Bechir,  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 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 receber o

Documento Final do Parlamento Jovem de Minas 2012 e convida a tomar assento à

mesa as Sras. Verônica Veloso Pereira, Marcella Fraga Ribeiro, Fernanda de Castro

Fonseca, Sara Sayonara de Souza e os Srs.  Gabriel Rodrigues de Oliveira,  Júlio

César  Vilela  da  Mota  Filho  e  Caio  Henrique  Oliveira.  A  Presidência  recebe  o

documento  final  do  Parlamento  Jovem  2012,  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 agosto de 2012.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2012

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da
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supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

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

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  ações  preventivas  para

atender à demanda advinda do aumento do fluxo de pessoas e veículos nos Bairros

Bandeirantes,  São  Luiz,  São  José,  Castelo  e  Ouro  Preto,  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Fernando  Carlos  Gomes,

Advogado  da  Cooperativa  de  Rondas  Noturnos,  encaminhando  cópia  do  ofício

dirigido  ao  Cap.  PM  Anderson  Ferreira  Sales,  Comandante  do  24ª  Cia  do  16º

Batalhão da Polícia Militar, que denuncia atos de abuso de autoridade praticados por

policiais  militares  contra  funcionários  dessa  Cooperativa;  e  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 11/10/2012: ofícios das Sras. Maria Coeli

Simões Pires, Secretária de Casa Civil  e Nívia Mônica da Silva, Coordenadora do

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos,  e  dos  Srs.  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça e Ricardo Vianna da Costa e Silva, Juiz da Vara da Infância e da Juventude

da  Comarca  de  Contagem.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 426 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 2.417/2011 (relator: Deputado Sargento Rodrigues),

esses na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça; 807/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 18º BPM e na 19ª CIA, os

quais  participaram  de  operação  que  culminou  na  prisão  de  três  indivíduos,  na
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apreensão  de  um  carro  roubado,  de  armas  e  da  quantia  de  R$  13.200,00,  no

Município de Contagem e seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao

soldado  PM  Júnior  Caetano  de  Oliveira  e  a  sua  família,  para  prestar-lhes

solidariedade em razão de o referido militar ter sido atingido por tiros desferidos por

suspeitos  de  prática  de  roubo  a  uma fábrica  de  joias  na  região  do  Barreiro;  do

Deputado  João  Leite,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja encaminhado ao

Chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

informações sobre os índices de criminalidade no Município de Itajubá, nos últimos

dois meses, tendo em vista a ocorrência de crimes violentos na região; do Deputado

João  Leite  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Segurança Pública para debater a proposta de revisão do PPAG-2012-2015, exercício

2013,  no  âmbito  da  Rede  de  Defesa  e  Segurança.  Logo  após,  é  recebido  o

requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência

pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  o  roubo de "laptops"  de  quatro  escolas

municipais  de  São  José  da  Lapa,  ocorrido  na  madrugada  de  13  de  outubro  do

corrente ano. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Juliana Renault Vaz, Presidente da Associação Pró-Civitas dos Bairros São Luís

e São José;  e os Srs.  Denilson Feitoza,  Secretário  Adjunto de Estado de Defesa

Social, representando Rômulo Ferraz, Secretário de Estado de Defesa Social; Ten.-

Cel.  Idzel  Mafra  Fagundes,  Comandante  do  34º  Batalhão  de  Polícia  Militar,

representando  o  Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  Polícia

Militar  de  Minas  Gerais;  Cel.  PM  Luiz  Rogério  de  Andrade,  Comandante  do

Policiamento da Capital; Delegado Leonardo Vieira Dias, Chefe do 1º Departamento

de Polícia Civil,  representando Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil do

Estado  de  Minas  Gerais;  Ten.-Cel.  BM  Miguel  Novais  Borges,  Subcomandante

Operacional dos Bombeiros, representando o Cel. BM Sílvio Antônio de Oliveira Melo,

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais; 1º-Tenente

BM Davi Lucas Soares, Chefe da Seção de Operações do 3º Batalhão de Bombeiros

Militar; Modesto Marçal, Presidente Interino do Conselho Comunitário de Segurança

Pública/Aisp23;  Flávio  Marcus  Ribeiro  de  Campos,  Presidente  da  Associação dos
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Amigos  da  Pampulha;  Ronan Horta,  Presidente  da  Associação  Pró-Interesses  do

Bairro  Bandeirantes;  Benjamin  Alves  Rabello  Filho,  Diretor  da  Associação  Pró-

Interesses do Bairro Bandeirantes, 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. Registra-

se a presença dos Deputados Délio Malheiros e Gustavo Corrêa. 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, 30 de outubro de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Maria Tereza Lara.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

23/10/2012

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite, Fabiano Tolentino, Gustavo Perrella e André Quintão, membros

da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fred Costa. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,

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

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

destina a apreciar  a matéria constante na pauta e 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 3.456/2012, 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 convidado o Secretário de Estado de Esporte, Lazer e
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Juventude para nesta Comissão debater sobre as atividades dessa Secretaria; André

Quintão em que solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar

pedido  de  informações  sobre  a  existência  ou  não  de  orientação  aos  seus

subordinados  para  impedir  o  acesso  ao  Estádio  do  Independência  de  torcedores

portando  cartazes,  pacificamente,  com  opinião  sobre  dirigentes  e  entidades

esportivas e, em caso afirmativo, sobre o princípio legal ou constitucional  em que

essa orientação se fundamenta.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 outubro de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Tadeu Martins Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.648/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Serra, com

sede no Município de Botelhos.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 11/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.648/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro da Serra, com sede no Município de Botelhos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina  (ver  alteração  de

3/8/2012),  nos  arts.  15  e  45,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade sem fins lucrativos, situada no Município de

Botelhos, que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida; e, no § 2º do art.

30 e no art. 46, que seus dirigentes e associados não serão remunerados, sendo-lhes

vedado o recebimento de bonificação ou vantagem de qualquer natureza, forma ou

título.

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 2.648/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares do Bairro da Serra e Região, com sede no Município de Botelhos.”.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Glaycon Franco - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.908/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Prefeito Antônio Gonçalves Quaresma ao trecho da Rodovia MG-

405 situado entre os Municípios de Jacinto e de Santo Antônio do Jacinto.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.908/2012 pretende dar a denominação de Prefeito Antônio

Gonçalves Quaresma ao trecho da Rodovia MG-405 situado entre os Municípios de

Jacinto e de Santo Antônio do Jacinto.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, com a finalidade de

melhor identificar o trecho a ser denominado.

Com relação  ao  mérito,  é  importante  destacar  que o  homenageado,  natural  do

Município  de  Vitória  da  Conquista,  Bahia,  estabeleceu-se  como  fazendeiro  e

pecuarista no Município de Jacinto, em 1941, onde se distinguiu pela qualidade do

rebanho que criava.

Iniciou sua carreira pública sendo eleito Vereador da Câmara Municipal de Jacinto,

em 1954,  e Prefeito  Municipal,  em 1958.  Em outubro de 1959,  enviou  à Câmara

Municipal o Projeto de Lei nº 105, pedindo autorização para o início da construção da

rodovia  Jacinto  -  Jaguarão  -  Santo  Antônio  do  Jacinto.  Ele  próprio  percorreu  os

159km da estrada identificando os terrenos mais firmes, as encostas menos íngremes

e as escarpas mais acessíveis. Com a inauguração, Santo Antônio do Jacinto estava

integrado ao resto do Brasil.

Em  1961,  em  sua  administração,  Antônio  Gonçalves  Quaresma  inaugurou  a

primeira  linha  de  ônibus  com  viagens  regulares  entre  Jacinto  e  Belo  Horizonte;

instalou o primeiro banco local, a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais; e

criou  a  primeira unidade municipal  de  saúde,  contratando médico  para  atender  a

população.

Além disso, sempre dispensou particular atenção ao ensino, implantando escolas

em comunidades rurais e fazendas; assegurou o abastecimento de água para a sede

do Município, com a construção de barragem na Serra do Mocó e preparação da rede

hidráulica; e contribuiu para a chegada da rede de transmissão de energia elétrica.
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Por ter se tornado um exemplo local de gestor público, sempre lutando em defesa

dos interesses coletivos, consideramos meritória a homenagem que se pretende fazer

a Antônio Gonçalves Quaresma denominando o referido trecho da MG-405 com seu

nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.908/2012, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.976/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

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

dar denominação a escola estadual localizada no Município de Patrocínio.

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 2.976/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Terezinha  Moreira  Marra  à  escola  estadual  de  ensinos  fundamental  e  médio

localizada na Rua José Francisco de Santana, no Bairro Enéias Ferreira Aguiar, no

Município de Patrocínio.

Natural  do  Município  de São Francisco dos Torrões,  a homenageada mudou-se

para Patrocínio em 1957, onde atuou como educadora, sempre alicerçada em valores

como respeito, dignidade e honestidade.

Preocupava-se com as crianças do bairro em que residia, levando-as para sua casa

e alimentando-as, ocasião em que aproveitava para ensinar-lhes, auxiliando com as

tarefas escolares e nas dificuldades de aprendizado.

É importante ressaltar que, em reunião promovida pelos representantes do Bairro
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Eneias Ferreira de Aguiar, aquela comunidade manifestou seu desejo de denominar a

referida escola com o nome de Terezinha Moreira Marra.

Tendo  em  vista  o  exemplo  deixado  por  essa  admirável  senhora,  consideramos

meritória a homenagem que lhe será feita com a denominação da unidade escolar

situada no Município de Patrocínio.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.976/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.090/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Casa de Resgate Emanuel, com sede no Município de Poços

de Caldas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.090/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Resgate Emanuel, com sede no Município de Poços de Caldas.

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, nos arts. 8º, § 1º; 15, §

1º, e 24, que seus Diretores não são remunerados; e, no art. 22, 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 3.090/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

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

Valadares - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.473/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 305/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Município de Santa Luzia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.473/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Ephigenia de Jesus Werneck à escola estadual de ensino fundamental e

médio localizada na Av. C, 98, Bairro Rosarinha, no Município de Santa Luzia.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
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peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  federado,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado federado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.473/2012 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco , relator - Adelmo Carneiro Leão -

Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.477/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Vila  Vicentina  Confrade  Juquita,  com  sede  no  Município  de

Wenceslau Braz.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.477/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Vila

Vicentina Confrade Juquita, com sede no Município de Wenceslau Braz.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 35 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso III, 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,

preferencialmente  ligada  à  Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo,  ou  a  entidade

pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.477/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Gustavo Valadares - Duarte

Bechir - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.480/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa
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declarar de utilidade pública a Associação de Comércio e Indústria de Guaxupé - Acig

-, com sede no Município de Guaxupé.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

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 3.480/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Comércio e Indústria de Guaxupé - Acig -, com sede no Município de

Guaxupé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 16, que nenhum

associado integrante de órgão administrativo será remunerado; e, no art. 53, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.480/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

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

Valadares - Adelmo Carneiro Leão.



87
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.482/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  entidade  Assistência  Social  Kennedy  -  Aske  -,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.482/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Assistência  Social  Kennedy  -  Aske  -,  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.  36,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em benefício de

entidade congênere,  registrada no Conselho Nacional  de  Assistência Social,  ou  a

entidade pública; e, no art. 37, inciso I, que seus dirigentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.482/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Glaycon Franco -
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Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.483/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

- Apac - com sede no Município de Itabirito.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 3.483/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  com  sede  no

Município de Itabirito.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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.  67,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou assistencial ou a entidade pública com personalidade jurídica, sede e

atividades no Município de Itabirito; e, no art. 69, que as atividades de seus Diretores

e Conselheiros não são 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 a fim de adequar a

denominação da entidade ao previsto no art. 1º de seu estatuto constitutivo.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.483/2012 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 Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac Itabirito -, com sede no Município de Itabirito.”.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

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

Valadares - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.487/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores  Familiares  do Córrego Rio  Preto -

Afacorp -, com sede no Município de Ubaporanga.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.487/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares do Córrego Rio Preto - Afacorp -, com sede

no Município de Ubaporanga.

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.  15,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada;  e,  no  art.  30,  §  2º,  que  seus

dirigentes não são remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.487/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique, relator - Glaycon Franco -  Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.492/2012

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 dos Profissionais de Segurança Pública do

Centro-Oeste Mineiro - Aproscom -, com sede no Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/10/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 3.492/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Profissionais  de  Segurança  Pública  do  Centro-Oeste  Mineiro  -

Aproscom -, com sede no Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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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. 32, que seus

dirigentes não são remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação,  bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  35,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.492/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique, relator - Glaycon Franco -  Adelmo

Carneiro Leão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 81/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 81/2011 modifica a Lei nº

14.892, de 2003, que altera a denominação e o objeto da Companhia Mineradora de

Minas Gerais - Comig - e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/2/2011, a proposição foi distribuída às

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

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão pronunciar-se acerca da juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva modificar a Lei nº 14.892, de 2011, que altera a

denominação e o objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais - Comig -, de

modo a introduzir um parágrafo único em seu art. 2º, nos seguintes termos:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo único - Dos recursos obtidos com o disposto nos incisos III, IV e V do

'caput' deste artigo, 5% do valor arrecadado será destinado ao Fundo de Proteção e



92
____________________________________________________________________________

Defesa do Consumidor - FEPDC - , criado pela Lei Complementar nº 66, de 22 de

janeiro de 2003.”.

Passemos à análise da matéria. A caracterização da Codemig como sociedade de

economia mista derivou da Lei nº 14.892, de 2003, que alterou a denominação e o

objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais - Comig. Nos termos dessa lei,

compete à Codemig realizar as seguintes atividades: a contratação ou a execução de

projeto, obra, serviço ou empreendimento que atenda ao objetivo de desenvolvimento

do Estado; a realização de atividade de estímulo ao desenvolvimento econômico do

Estado, em caráter complementar; a pesquisa e a lavra de minério em qualquer parte

do  território  nacional  e  internacional;  a  pesquisa  e  a  exploração  de  recursos

hidrominerais  em  qualquer  parte  do  território  nacional;  e  a  construção  e  a

administração  de  hotéis  e  o  fomento  do  turismo  nas  estâncias  hidrominerais  e

turísticas do Estado, entre outras atribuições.

Posteriormente, editou-se a Lei nº 18.375, de 2009, que ampliou as atribuições da

Codemig,  destacando-se,  entre  elas,  as  seguintes:  a  participação  em

empreendimento  econômico  em  parceria  com  empresas  estatais  ou  privadas;  a

contratação  de  parceria  público-privada,  observada  a  legislação  pertinente;  e  a

participação em empresa privada dos setores minerossiderúrgico e metalúrgico com a

qual  mantenha  parceria.  A mencionada  lei  outorgou  explicitamente  à  Codemig  a

competência  para  a  gestão  patrimonial  dos  bens  imóveis  do  Estado,  mediante  a

celebração de convênios em cada caso.

Cumpre dizer que a Lei nº 14.892 autorizou o Poder Executivo a promover, nos

termos  da  legislação  federal,  as  medidas  necessárias  para  a  transformação  da

Codemig em empresa pública, contanto que o Estado mantivesse em seu poder, no

mínimo, 51% das cotas. A despeito da modificação posterior desse dispositivo pelo

art. 2º da Lei nº 18.375, o qual deu nova redação ao preceito, suprimindo a exigência

de tal autorização, a transformação efetiva da natureza jurídica dessa entidade deu-

se  em  24/12/2010,  por  meio  de  uma  Assembleia  Geral  Extraordinária  -  AGE  -.

Operou-se, então, a transformação da natureza jurídica da entidade, que passou de

sociedade de economia mista para empresa pública, com a exclusão dos acionistas

privados, mantendo a forma de sociedade anônima, nos termos do art. 42 do Estatuto
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Social da companhia, e do art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 200, de 1967, com a redação

dada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 900, de 1969.

Desse modo, o art. 1º do estatuto social da entidade foi modificado e passou a ter a

seguinte redação: “a Codemig é uma empresa pública, organizada sob a forma de

sociedade  por  ações,  de  capital  autorizado,  organizada  pelo  Estado  de  Minas

Gerais...”.

Assim,  consoante  a  legislação  em  vigor,  a  Companhia  de  Desenvolvimento

Econômico  de  Minas  Gerais  -  Codemig  -  é  uma  empresa  pública  vinculada  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  em  conformidade  com  o

disposto no art. 12, VI, “b”, da Lei Delegada nº 179, de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do

Estado. Em sentido análogo, dispõe o art. 153, II, “b”, 2, da Lei Delegada nº 180, de

2011, segundo o qual a companhia integra a área de competência daquela Pasta,

mediante vinculação.

Ante tais considerações, resulta claro que a proposição em exame padece de vício

de  inconstitucionalidade,  visto  que  a  medida  legislativa  que  pretende  instituir,

consistente na destinação de 5% da receita da Codemig ao Fundo de Proteção e

Defesa do Consumidor, só poderia ser veiculada por proposição de autoria do Chefe

do Executivo, a teor do art.  66 da Constituição do Estado, que trata das matérias

inseridas  na  reserva  de  iniciativa  do  Governador  do  Estado.  Nem  poderia  ser

diferente, pois estamos diante de uma entidade integrante da administração indireta

do  Estado,  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico.

Destinar  um  percentual  de  seus  recursos  ao  Fundo  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor acaba por interferir no funcionamento da entidade, que certamente terá

de redimensionar e rever suas atribuições em face da perda de receita.

Vale  ressaltar  que  a  regra  instituidora  da  reserva  de  iniciativa  configura  uma

projeção específica do princípio da separação dos Poderes, pedra de toque de nosso

sistema jurídico-constitucional, por isso que insculpido entre as chamadas cláusulas

pétreas da Constituição, constantes do § 4º do art. 60 do Diploma Fundamental.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
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ilegalidade do Projeto de Lei nº 81/2011.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco , relator - Adelmo Carneiro Leão -

Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.787/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 1.787/2011 “dispõe sobre a

criação do programa de formação dos sanitaristas mirins, denominado Zilda Arns, no

Estado  de  Minas  Gerais,  ampliando  atividade  similar  empreendida  pelo  Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  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 pretende criar  o programa Zilda  Arns de  formação de

sanitaristas mirins, consistente na disponibilização aos alunos do ensino fundamental

da rede pública da zona rural de informações sanitárias e agropecuárias capazes de

mudar  o  comportamento  das  crianças  e  de  suas  famílias,  tendo  por  referência

especialmente o livro “Educação Sanitária no Dia a Dia dos Alunos - Descobrindo a

Agropecuária na Escola”. O projeto prevê que a Secretaria de Educação será o órgão

responsável pela execução do programa, podendo, para tanto, firmar convênio com o

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Em que pesem às nobres intenções da Deputada, manifestadas na justificação do

projeto, entendemos que a proposição não pode prosperar nesta Casa, por motivos

de ordem jurídica, constitucional e legal.

Com  efeito,  o  projeto  sob  exame  pretende  instituir  programa  de  governo,

especificando atividades as quais objetiva que sejam desempenhadas por órgãos do
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Poder Executivo. Ocorre que, por força do princípio constitucional da separação dos

Poderes, a elaboração e a execução de programa são atividades que integram o rol

de competências do Executivo. A apresentação de projeto de lei tratando de tema

dessa  natureza  constitui,  portanto,  iniciativa  inadequada,  uma  vez  que  pretende

autorizar  o  Executivo  a  implementar  ações  que  já  estão  entre  aquelas  de  sua

competência constitucional.

A propósito, de acordo com o art. 1º da Lei nº 15.072, de 2004, que “dispõe sobre a

promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do

sistema estadual de ensino”, “o Estado orientará, por meio dos órgãos competentes,

o desenvolvimento de programas de educação alimentar e nutricional nas escolas do

ensino básico das redes pública e privada do Estado, visando a estimular a formação

de hábitos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes, e, extensivamente, em

suas famílias e comunidades”.

Ademais,  quando  a  execução  de  programa  de  ação  governamental  demanda

recursos, estes devem estar previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA -, de iniciativa

do Poder  Executivo.  Em se tratando de programa de duração continuada,  devem

estar previstos também na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, por força do art.

165 da Constituição da República, e no Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, conforme o art. 154 da Constituição do Estado.

Caso se entenda que podem ser aperfeiçoados os programas em execução no

âmbito do Estado, particularmente aqueles da Rede de Educação e Desenvolvimento

Humano a que se refere o PPAG em vigor - Lei nº 20.024, de 2012 -, poderão ser

apresentadas  emendas  ao  projeto  de  lei  de  revisão  do  Plano,  que  deve  ser

encaminhado pelo Governador do Estado a esta Casa no segundo semestre deste

ano.

Cumpre observar, além disso, que a legislação estadual já atende aos objetivos do

projeto sob exame, como, por exemplo, nos termos do inciso VII do art. 10 da Lei nº

11.812, de 1995, que “dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias de produtos

de  origem  animal  e  dá  outras  providências”:  “o  Estado  incentivará  a  educação

sanitária por meio de: (…) fomento da educação sanitária no ensinos fundamental e

médio;”.
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Finalmente, o art. 1º da Lei nº 15.441, de 2005, que “regulamenta o inciso I do § 1º

do art. 214 da Constituição do Estado”, já dispõe que “a educação ambiental é um

componente  essencial  e  permanente  da educação e será  desenvolvida,  de  forma

articulada com os demais conteúdos, em todos os níveis e modalidades do processo

educativo, em caráter formal e não formal, observada a legislação federal”.

Ademais,  baixamos  a  proposição  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de

Educação e de Saúde, para que se manifestassem sobre a viabilidade das medidas

propostas.  Em  resposta,  a  Diretora  de  Temáticas  Especiais  da  Secretaria  de

Educação julgou improcedente a aprovação do projeto, tendo em conta que a Lei de

Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  assegura  certa  autonomia  didático-

pedagógica  aos  estabelecimentos  de  ensino  e  que os  objetivos  da  proposição já

seriam contemplados por programas e projetos desenvolvidos pelo IMA.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.787/2011.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão -

Duarte Bechir - Glaycon Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.003/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre o

acesso gratuito dos portadores de câncer à medicação prescrita por médico”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/3/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento obriga os órgãos e entidades de saúde, integrantes da
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administração direta e indireta do Estado, a fornecer, gratuitamente, medicamentos

prescritos por médico aos pacientes de câncer, quando não fornecidos pelo Sistema

Único de Saúde - SUS.

O projeto determina, ainda, que as despesas decorrentes dessa lei correrão à conta

de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, autorizada

sua suplementação, se necessário.

Não obstante a preocupação do parlamentar com o tratamento dos pacientes de

câncer,  a  matéria  não  se  coaduna  com  o  ordenamento  constitucional  vigente,

conforme demonstraremos ao longo desta fundamentação.

A matéria diz respeito à proteção da saúde, que, nos termos do art. 24, XII, da

Constituição  da  República,  enquadra-se  no  campo  da  legislação  concorrente  da

União,  dos Estados e do Distrito  Federal.  Essas entidades políticas podem editar

normas  jurídicas  voltadas  para  a  defesa  da  saúde,  cabendo  à  União  o

estabelecimento  das  normas  gerais  a  serem  observadas  pelos  demais  entes

federados. Assim, os Estados podem legislar especificamente sobre saúde pública,

desde  que  não  contrariem  as  diretrizes  fixadas  pelo  legislador  federal  e  os

parâmetros definidos pelo SUS. Aqui, cabe uma observação importante para facilitar

o entendimento da matéria. O art. 198 da mencionada Carta Política determina que

“as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e

constituem um sistema único”, organizado de acordo com algumas diretrizes, entre as

quais  se  destaca  o  “atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;”.

Ainda no que tange ao SUS, o  art.  200 da Constituição Federal  enumera suas

atribuições, dando ênfase para o controle e a fiscalização de procedimentos, produtos

e  substâncias  de  interesse  para  a  saúde  e  a  participação  na  produção  de

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Uma série de normas foram editadas pelo Ministério da Saúde com a finalidade de

definir o financiamento, a compra e a distribuição de medicamentos, como a Portaria

nº  956,  de  2000,  que  estabelece  critérios  e  requisitos  para  a  qualificação  de

Municípios e Estados no incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e define valores

a serem transferidos, e a Portaria nº 432, de 2001, que prevê a obrigatoriedade do
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fornecimento de tratamento aos portadores de câncer.

A assistência farmacêutica do SUS está dividida em três grupos, classificados de

acordo  com  o  tipo  de  medicamento.  O  componente  básico  corresponde  aos

medicamentos destinados ao tratamento de agravos no nível primário de atenção e

considerados  indispensáveis  para  atender  a  maioria  dos  problemas  de  saúde da

população.

Por  sua  vez,  o  componente  especializado  compreende  os  medicamentos

empregados no tratamento de doenças específicas, que atingem um número limitado

de pacientes, os quais na maioria das vezes utilizam-nos por períodos prolongados.

Esse componente  da  assistência farmacêutica  está  regulamentado na Portaria  do

Ministério da Saúde nº 2.981, de 2009, e visa atender patologias raras, crônicas e de

difícil tratamento ou de tratamento com custo muito elevado. O atendimento por meio

desse programa se dá de forma individualizada, com a montagem de um processo de

solicitação, exigindo o cumprimento de determinadas regras - critérios de diagnóstico,

indicação de tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos,

monitoramento,  acompanhamento  e  demais  parâmetros  contidos  nos  protocolos

clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo MS, de abrangência nacional -,

para que o usuário tenha acesso aos medicamentos. Nesse caso, cabe ao Estado

adquiri-los e fazer a distribuição e ao Ministério da Saúde, por meio de um sistema

informatizado de comprovação da aquisição e distribuição, reembolsar os recursos ao

Estado.

O  terceiro  grupo  da  assistência  farmacêutica  do  SUS  é  composto  pelos

medicamentos estratégicos, ou seja, aqueles utilizados para tratamento das doenças

do  perfil  endêmico,  cujo  controle  e  tratamento  tenham  protocolo  e  normas

estabelecidas e que tenham impacto socioeconômico.

A Portaria do Ministério da Saúde nº 3.916, de 1998, que dispõe sobre a Política

Nacional  de  Medicamentos,  estabelece  que  a  aquisição  de  medicamentos  será

programada por Estados e Municípios de acordo com as seguintes diretrizes, entre

outras:  adoção  de  Relação  Nacional  de  Medicamentos  Essenciais  -  Rename  -

indispensáveis  para  atender  a  maioria  dos  problemas  de  saúde  da  população;

otimização do sistema de distribuição no setor  público;  incentivo  a iniciativas que
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possibilitem  a  redução  nos  preços  dos  produtos;  promoção  da  produção  de

medicamentos.

A Rename deve ser constantemente atualizada, uma vez que servirá de referência

para a organização das listas estaduais e municipais, constituindo-se em instrumento

de facilitação da descentralização de ações. Estados e Municípios podem adaptar

suas listas de medicamentos, de acordo com seus perfis epidemiológicos, desde que

norteados pela listagem nacional. A não adoção de uma relação de medicamentos

essenciais pode provocar o colapso do sistema, face a multiplicidade de produtos

farmacêuticos disponíveis  no mercado, sendo imperioso que a área pública tenha

como  referência  uma  padronização,  com  base  em  critérios  de  seleção  como

custo/benefício, dose/efetividade, risco/benefício e efetividade/eficácia.

A  incorporação,  exclusão  ou  substituição  de  medicamentos  ou  ampliação  de

cobertura  para  medicamentos  já  padronizados  no  âmbito  do  componente

especializado  poderá  ser  feita  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pela

Comissão  de  Incorporação  de  Tecnologias  do  Ministério  da  Saúde  -  Citec-MS  -,

conforme ato normativo específico e pactuação na Comissão Intergestores Tripartite.

Cumpre informar que, nos termos de nota técnica editada pela Coordenação-Geral

de Média e Alta Complexidade do Ministério da Saúde, em 22/11/2010, a mencionada

Pasta  e  as  Secretarias  de  Saúde  não  fornecem  diretamente  ao  paciente  ou

responsável  medicamentos  para  o  tratamento  de  câncer.  Quando  para  uso

oncológico, os medicamentos devem ser fornecidos pelo estabelecimento de saúde

credenciado  no  SUS  e  habilitado  em  Oncologia.  Esses  estabelecimentos  são

denominados de Unidades de Alta Complexidade em Oncologia - Unacon - e Centros

de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - Cacon -, os quais livremente

padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos antineoplásicos. Segundo a

Superintendência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde,

existem, em Minas Gerais, 31 hospitais credenciados para assistência aos portadores

de câncer.

Portanto,  se  já  existe,  no  âmbito  do  SUS,  programa voltado para  o  tratamento

gratuito  das  pessoas  vítimas  de câncer,  não há  razão  para  o  disciplinamento  do

assunto por meio de lei estadual, uma vez que a norma seria desprovida do atributo



100
____________________________________________________________________________

da novidade, que é uma característica elementar da lei em sentido material.  Além

disso,  é  oportuno  assinalar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  não  fornece

diretamente  medicamentos  para  o  tratamento  de  câncer  em  seus  programas  de

assistência  farmacêutica.  Tais  medicamentos  são  fornecidos  pelos  hospitais

credenciados, nos moldes da tabela de procedimentos quimioterápicos do SUS.

Finalmente,  ressalte-se  que  a  mencionada  Secretaria,  em  resposta  à  diligência

solicitada por esta Comissão, manifestou-se contrariamente ao projeto mediante nota

técnica, sob a alegação de que “a distribuição de medicamentos pela Secretaria de

Estado  de  Saúde  de  Minas  Gerais  segue  a  política  e  as  diretrizes  ditadas  pelo

Ministério da Saúde e que o atendimento aos pacientes portadores de câncer, por

meio do serviço público de saúde, deve ser realizado nos Centros/Unidades de Alta

Complexidade em Oncologia".

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.003/2012.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Adelmo Carneiro Leão -

Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.421/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.421/2012 obriga as

seguradoras de automóveis a oferecerem veículos adaptados na forma que menciona

e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 31/8/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação
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A proposição tem por objetivo obrigar as seguradoras sediadas ou que prestem

serviços no âmbito do Estado a assegurarem veículo reserva adaptado para o uso de

pessoas com deficiência ou com modalidade reduzida,  caso essa condição esteja

prevista no contrato.

Conforme justificação do autor, é costumeiro a seguradora contratada só informar

que não dispõe de veículo reserva adaptado quando ocorre um sinistro, causando

imenso  transtorno  ao  segurado  com  algum  tipo  de  deficiência.  Dessa  forma,  a

proposição  em  exame  estaria,  segundo  o  autor,  solucionando  uma  questão  nos

contratos firmados entre seguradoras e segurados.

A  matéria  da  proposição  insere-se  no  âmbito  da  legislação  sobre  defesa  do

consumidor e sobre seguros.

Quanto ao âmbito da defesa do consumidor, o art. 24, VIII, da Constituição Federal

conferiu  aos  Estados  a  competência  para  legislar  concorrentemente  sobre

“responsabilidade  por  dano  causado  ao  consumidor”.  Isso  significa  que  a  União

elabora as normas gerais e que cabe aos Estados, bem como ao Distrito Federal,

suplementá-las,  adaptando-as  às  peculiaridades  regionais.  A  norma  geral  está

consubstanciada na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor - CDC.

Entretanto,  ainda  que  seja  competência  do  Legislativo  Estadual  criar  normas

suplementares  sobre  defesa  do  consumidor,  não  lhe  cabe  solucionar  problemas

específicos  que lesem um consumidor  particular.  A solução de situações  jurídicas

concretas ou individuais não se coaduna com a natureza da legislação produzida no

âmbito do processo legislativo porque as normas jurídicas são caracterizadas pela

generalidade e abstração. Em casos de descumprimento de obrigação contratual que

prejudique o consumidor, compete ao Poder Judiciário dirimir o problema.

Quanto à criação de normas sobre seguros, segundo o art. 22, VII, da Constituição

Federal, a competência é privativa da União para legislar sobre a matéria. A relação

jurídica entre as seguradoras de automóveis e os segurados é o contrato de seguro,

regido pelos arts. 757 a 802 do Código Civil.  Trata-se de um contrato de natureza

bilateral  por  gerar  obrigações para  ambas as partes,  sendo um meio pelo  qual  a

pessoa física ou  jurídica  se  protege contra  os  riscos que impendem sobre o  seu
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automóvel.

O contrato de seguro é, também, um contrato por adesão.  Ele se forma com a

aceitação  pelo  segurado,  sem  qualquer  discussão,  das  cláusulas  impostas  ou

previamente estabelecidas pelo segurador na apólice. Modificações especiais que lhe

são introduzidas são ressalvas que o segurador insere por carimbo ou justaposição.

Para atenuar os excessos, protegendo os mais fracos, a União passou a controlar

esse  contrato,  exigindo  uma  padronização.  Trata-se,  portanto,  de  matéria  de

competência privativa da União, nos termos do art. 22, VII, da Constituição Federal.

No  uso  dessa  atribuição,  a  União  editou  o  Decreto-Lei  n° 73,  de  21/11/66,

recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com “status” de lei. Esse decreto-lei

cria  a  Superintendência  de  Seguros  Privados  -  Susep  -,  que  regulamenta  as

condições de apólices, incluindo a estruturação mínima das condições contratuais,

obrigatórias  ao  segurador.  A  matéria,  portanto,  não  se  insere  no  domínio  de

competência legislativa estadual, sendo competência privativa da União.

Não vislumbramos, portanto, maneira de acolher a proposição em comento, seja no

âmbito da legislação sobre defesa do consumidor, seja no âmbito da legislação sobre

seguros.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.421/2012.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 201.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Glaycon Franco - Duarte

Bechir - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.451/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio da Mensagem nº 286/2012, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.451/2012, que institui a Gratificação por Risco à

Saúde  -  GRS,  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Saúde,  reajusta  o  valor  da

Gratificação Complementar - GC, de que trata a Lei Delegada nº 44, de 2000, e dá

outras providências.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/9/2012, a proposição foi distribuída às

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

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

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a Comissão de Constituição e  Justiça  emitiu  seu parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição, que passamos

a fazê-lo, nos seguintes termos.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo instituir a Gratificação por Risco à Saúde

- GRS, reajustar o valor da Gratificação Complementar - GC, instituída pelo art. 1º da

Lei Delegada nº 44, de 12 de julho de 2000, destinada aos servidores da Fundação

Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig,  e  destiná-la  a  servidores  da

Fundação Ezequiel Dias - Funed; do Hospital Universitário da Universidade Estadual

de Montes Claros - Unimontes, e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de Minas Gerais  -  Hemominas,  alterar a carreira do  Profissional  de Enfermagem,

alterar as tabelas de vencimento básico das carreiras mencionadas nos arts. 8º e 9º

da proposição e, por último, instituir  o Abono de Serviços de Emergência para os

servidores ocupantes de cargos das carreiras mencionadas no art. 10 da proposição.

Segundo as palavras do Governador do Estado, “tal iniciativa prevê um abrangente

conjunto de medidas para revisão da política remuneratória de servidores do Sistema

Estadual de Saúde, bem como o aprimoramento das carreiras que menciona”.

O art. 1º do projeto institui a Gratificação por Risco à Saúde, no âmbito do Sistema

Estadual de Saúde, para o servidor das carreiras de que trata o art.  1º da Lei nº

15.462, de 2005, que são todas as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do

Poder  Executivo,  instituídas  pela  referida  lei,  e  para  o  servidor  das  carreiras  de

Analista  Universitário,  Técnico  Universitário,  Auxiliar  Administrativo  Universitário,

Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário da Saúde, que habitualmente

trabalhe em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,

radioativas ou com risco de contágio.
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Outro objetivo do projeto, consubstanciado no art. 2º, é o de reajustar o valor da

Gratificação Complementar - GC, instituída pelo art.  1º da Lei Delegada nº 44, de

2000, passando-o para 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do respectivo

cargo,  a  partir  de  1º/8/2012.  O  referido  dispositivo  legal  destina  a  Gratificação

Complementar - GC - aos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig.

Por conseguinte, por meio dos arts. 3º e 4º, pretende-se estender esse benefício

aos servidores efetivos ocupantes de cargos das carreiras de Auxiliar  de Saúde e

Tecnologia; Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista e Pesquisador  de Saúde e

Tecnologia,  da  Fundação  Ezequiel  Dias  -  Funed  -;  aos  servidores  ocupantes  de

cargos  das  carreiras  de  Analista  Universitário,  Técnico  Universitário,  Auxiliar

Administrativo Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário

da Saúde, em exercício no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Montes

Claros  -  Unimontes,  nas  unidades  a  ele  diretamente  subordinadas  e  na  Escola

Técnica de Saúde/CEPT.

Ainda se pretende estender a Gratificação Complementar - GC - para os servidores

efetivos  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Analista  de

Hematologia e Hemoterapia, da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de

Minas Gerais - Hemominas.

Todavia,  para  esses  servidores,  a  proposição  estabelece  critérios  diferenciados

para  cada  carreira,  nos  termos  do  art.  6º,  notadamente  quanto  aos  valores

percentuais.  Assim, para a carreira de Auxiliar  de Hematologia e Hemoterapia,  os

percentuais serão de 31,33% (trinta e um vírgula trinta e três por cento) para o ano de

2012 e 40,71% (quarenta vírgula setenta e um por cento) para o ano de 2013; para a

carreira  de  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e  Hemoterapia  19,09% (dezenove

vírgula zero nove por cento) para o ano de 2012 e 27,6% (vinte e sete vírgula seis por

cento)  para  o  ano  de  2013  e  para  a  carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia 30% (trinta por cento) a partir de 1º de agosto de 2012 e 40% (quarenta

por cento) a partir de 1º/8/2013.

Outra proposta consubstanciada no projeto é a alteração da tabela que estrutura a



105
____________________________________________________________________________

carreira do Profissional de Enfermagem do Grupo de Atividades de Saúde, conforme

previsto no seu art. 7º.

Igualmente, porém agora no tocante à tabela de vencimentos, a proposição, por

meio  dos  arts.  8º  e  9º,  propõe  nova  tabela  de  vencimentos  para  servidores  das

carreiras do Grupo de Atividades de Saúde, especificamente, para o Profissional de

Enfermagem,  Auxiliar  de  Hematologia  e  Hemoterapia,  Assistente  Técnico  de

Hematologia e Hemoterapia e Analista de Hematologia e Hemoterapia.

Por último, o art. 10 objetiva assegurar, a partir de 1º de agosto de 2012, o Abono

de Serviços de Emergência aos servidores ocupantes de cargos das carreiras  de

Auxiliar  de  Apoio  à Saúde,  Técnico  Operacional  da  Saúde,  Analista  de  Gestão e

Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem e Médico. O referido abono será

pago em valores variáveis segundo os critérios fixados no Anexo IV da proposição.

Por meio das Mensagens nº 303 e nº 328, de 2012, o Governador do Estado, em

aditamento  à  Mensagem  nº  286,  de  2012,  solicita  a  inclusão  no  projeto  das

modificações indicadas nas Emendas n°s 1 e 2 consta ntes nos seus anexos. E a

Comissão de Constituição e Justiça,  em seu parecer, apresentou a Emenda nº 3.

Todas essas emendas propõem medidas relativas ao mesmo tema da proposição.

A Emenda nº 1 “objetiva retificar os percentuais do vencimento básico estabelecido

para  cálculo  da  Gratificação  Complementar  a  ser  percebida  pelos  servidores  da

carreira  de  analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e,  desse  modo,  honrar  o

compromisso  de  conferir  tratamento  isonômico  entre  os  servidores  da  Fundação

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais e os da Fundação

Hospitalar  do Estado de Minas Gerais”.  As mesmas regras já previstas no projeto

para os valores da Gratificação Complementar pagos aos servidores nos termos dos

arts. 2º a 6º da proposição.

A Emenda nº 2 visa a assegurar o reposicionamento dos servidores ocupantes de

cargo da carreira de Profissional de Enfermagem, instituída pelo inciso IX do art. 1º da

Lei nº 15.462, de 13/1/2005, que estiverem posicionados em grau superior ao “J” de

qualquer de seus níveis, em razão da redução da quantidade de graus prevista na

nova estrutura da carreira.

Por fim a Emenda nº 3 busca corrigir lacuna no item 1.2.4 a que se refere o Anexo I
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da proposição,  correspondente à carga horária do profissional de enfermagem, no

tocante à jornada de 40 horas semanais, compatibilizando-o com o item 1.2.4, a que

se refere o Anexo II da proposição.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  as  Emendas  n°s  1  a  3,

incorporando  à  proposição  as  alterações  propostas  pelo  Governador  do  Estado

através das emendas  acima descritas,  bem como procurou adequar  algumas das

suas  disposições  ao  ordenamento  jurídico  constitucional,  razão  pela  qual

concordamos com a sua aprovação.

Analisando  o  mérito  do  projeto,  constatamos  que  a  sua  principal  intenção  é

promover  melhorias  em determinadas carreiras  do funcionalismo público estadual,

especialmente  no  que  se  refere  às  condições  de  trabalho  e  à  remuneração  aos

servidores. A proposição apresenta medidas que aprimoram o sistema remuneratório,

ampliam a estrutura da carreira e agilizam os processos de promoção e progressão

dos servidores, as quais fatalmente implicarão valorização profissional.

É  ponto  pacífico  a  existência  de  uma  relação  direta  entre  o  aumento  na

remuneração e um melhor desempenho profissional, o que implica eficiência do setor

público  e  efetividade  nos  resultados  das  políticas  públicas  implementadas  pelo

Estado.  Portanto,  as  medidas  propostas  referentes  à  criação  de  gratificações  e

adicionais,  bem  como  o  reajuste  de  parcelas  remuneratórias  pelo  projeto,  são

oportunas e convenientes para o alcance do interesse público.

Outras medidas, tais como a alteração da carreira do profissional de enfermagem,

também são compatíveis com a finalidade de melhoria do aparato estatal, viabilizando

a prestação dos serviços públicos com maior eficiência e qualidade para os cidadãos.

É  relevante  destacar  também  que,  nas  mensagens  do  Governador  que

encaminharam  a  proposição  em  exame,  há  a  informação  de  que  os  valores  do

impacto financeiro decorrente das alterações propostas foram aprovados de acordo

com a disponibilidade financeira e orçamentária e são compatíveis com os limites de

despesas determinados pela LRF, o que será, no momento oportuno, analisado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.451/2012 com as Emendas
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nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Délio  Malheiros,  Presidente  e  relator  -Duarte  Bechir  -  Lafayette  de  Andrada  -

Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.491/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 310/2012, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. 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 autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito com o Banco do Brasil S.A.,  até o valor de R$ 3.480.171.000,00, a serem

aplicados na execução do Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais - PDMG.

A proposição dispõe que os recursos resultantes do financiamento serão aplicados

nas  atividades  e  projetos  do  Estado,  em  especial  em  ações  definidas  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, nas seguintes áreas: modernização da

gestão,  infraestrutura,  infraestrutura  rodoviária,  mobilidade  urbana,  saneamento,

habitação, cultura, turismo, esportes e juventude e segurança. Estabelece ainda que

os recursos provenientes da operação serão consignados como receita orçamentária

do Estado e que o orçamento consignará, anualmente, os recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal,  ao pagamento de

juros e dos demais encargos pertinentes. Enfim, em seu art.  2º,  autoriza o Poder

Executivo a oferecer como contragarantia à garantia da União as receitas tributárias a

que se referem os art. 155 e os recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II,

da Constituição da República.
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Conforme  a  exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que acompanha a mensagem do

Governador, a "operação de crédito atende aos interesses maiores da União, haja

vista que a mesma está inserida no rol das medidas anticíclicas" apresentadas pela

presidente da república "com vistas  a estimular  os  investimentos pelos Estados e

assim  reaquecer  a  economia,  atualmente  em  processo  de  estagnação  com  o

aprofundamento da crise financeira global. O texto informa que o Estado cumpriu com

os requisitos e metas pactuados no Programa de Ajuste Fiscal, inclusive quanto à

capacidade fiscal projetada ao longo do financiamento pretendido o que permitiu a

ampliação dos limites de endividamento para Minas Gerais.

No que diz respeito ao Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais, ao qual se

destinam os recursos da operação de crédito pretendida, é informado na exposição

de motivos  que o  programa contempla  "diversas  ações  e  projetos  que permeiam

importantes áreas de atuação do Estado, garantindo perfeita consonância com os

propósitos  externados  pela  Presidente  Dilma,  na  medida  em  que  fomentarão

segmentos econômicos bem diversificados da economia mineira."

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  incorporar  ao  projeto  emenda  encaminhada  pela

Mensagem nº 313/2012, do Governador do Eatado, apresentou a Emenda nº 1, com

a qual concordamos. A emenda altera o valor da operação de crédito, "aumentando-a

em R$ 173.562.000,00 (cento e setenta e três milhões quinhentos e sessenta e dois

mil  reais),  a  fim  de possibilitar  a inclusão de investimentos adicionais  na área de

Defesa  Social  (…)”.  Além  disso,  de  acordo  com  a  mensagem,  “nestes  recursos

adicionais estão ainda inclusos valores que serão destinados ao aprimoramento do

parque tecnológico e informacional do Estado”.

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 estabelecidos pelo Senado Federal. O § 1º
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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  fixados  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;

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.
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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 nº 4.320, de

1964, que, em seu art. 3º, dispõe que a lei de orçamento 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, dispõe

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.

3º,  determina  que,  ao  final  do  15º  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. Em seu art.  4º,  dispõe que, no mesmo

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

deverá  ser  reduzido,  no  mínimo,  à  proporção  de  1/15  (um  quinze  avos)  a  cada

exercício  financeiro.  Conforme  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  2º

quadrimestre de 2012, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, o percentual

da DCL sobre a RCL é de 173,96 %, 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, § 3º,
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VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3º dispõe

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3º - Para fins do disposto no inciso V do § 1º, 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 10 de janeiro de 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$  3.480.171.000,00,  obtém-se  o  valor  de  R$

3.757.216.574,00. Esse valor obtido é 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 3.491/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Tiago  Ulisses,  Presidente  e  relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Duilio  de  Castro  -

Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.501/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 312/2012, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito no âmbito do Segundo Programa de Modernização da

Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,  Financeira  e  Patrimonial  das

Administrações Estaduais com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social e altera a Lei nº 18.583, de 14 de dezembro de 2009”.

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

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -,

no âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, até o limite

de  R$93.329.487,97,  a  serem  aplicados  na  execução  do  Segundo  Programa  de

Modernização  da  Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,  Financeira  e

Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE II (Moderniza Minas).

A referida operação tem por objetivo “financiar atividades e projetos do Estado nas

redes de desenvolvimento integrado definidas pela Lei nº 20.008, de 4 de janeiro de

2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, especialmente na

execução dos Projetos GRP Minas, Gestão do Conhecimento e Centro de Serviços

Compartilhados”.

O projeto de lei autoriza ainda o Poder Executivo a oferecer as cotas e as receitas

tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II,  da  Constituição  da

República, como garantia à operação de crédito prevista.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 312/2012, salientou que o

PMAE II visa alcançar os “objetivos enumerados para a Rede de Governo Integrado,

Eficiente e  Eficaz,  constantes do PMDI,  os  quais  têm como foco a modernização

institucional do governo estadual e a maior responsividade no trato com o público-

alvo das políticas públicas”. Afirmou ainda que o projeto não encontra “óbice do ponto

de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101/2000,

nem do ponto de vista orçamentário”.

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

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição.

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.
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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;

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.

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

suas 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
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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. 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 15° exercício financeiro conta do 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  2° quadrimestre  de  2012,

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

de 173,96%, 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, o Projeto de Lei nº 3.471, de 2012, fixa as

despesas de capital em R$ 9.036.307.700,00 para 2013, enquanto as operações de

crédito  previstas  totalizam  R$  2.541.292.233,00.  Adicionando-se  ao  montante  das

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

pretende  contratar,  ou  seja  R$  93.329.487,97,  obtém-se  o  valor  de  R$

2.634.621.720,97,  inferior,  portanto,  ao  montante  das  despesas  de capital,  o  que

atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.
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Quanto à exigência do § 1º do art. 40 da LRF, a proposição, em seu art. 2º, autoriza

o Poder Executivo a oferecer como garantia para a realização da operação de crédito

as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da

Constituição da República.

Por  fim,  para  tornar  mais  claro  o  objetivo  da  operação  de  crédito,  descrito  no

parágrafo  único  do  art.  1º,  e  o  comando  do  art.  2º,  referente  às  garantias  da

operação, apresentamos as Emendas nos 1 e 2. Apresentamos ainda a Emenda nº 3

para corrigir a redação do “caput” do art. 5º.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.501/2012, no 1º

turno, com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

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 alinhados às redes de desenvolvimento integrado

definidas pela Lei nº 20.008, de 4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de

Desenvolvimento  Integrado,  e  constantes  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG -, estabelecido pela Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012,

especialmente  na  execução  do  Projeto  GRP  Minas,  parte  integrante  da  ação

orçamentária  Governo  Digital;  do  Projeto  Gestão  do  Conhecimento,  da  ação

Governança em Rede;  e do Projeto Centro de Serviços Compartilhados,  da  ação

Inovação na Gestão Pública.“.

EMENDA Nº 2

Substitua-se, no art. 2º, a expressão “as cotas e as receitas tributárias a que se

referem” por “os recursos de que tratam”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 5º a expressão “caput do” antes da expressão “art. 1º da Lei

nº 18.583”.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 201.
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Tiago Ulisses, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Duilio de Castro - Duarte

Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.764 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.764/2011, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação dos Amigos Morada do Vale - Amorvale -, com sede

no  Município  de  Governador  Valadares,  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° 2.764/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos Morada do Vale - Amorvale -,

com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Amigos Morada do

Vale - Amorvale -, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.217 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.217/2012, de autoria do Deput ado  Neilando Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Amigos da Bola - Secab -,

com  sede  no  Município  de  Teófilo  Otoni,  foi  aprovado em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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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° 3.217/2012

Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Amigos da Bola - Secab

-, com sede no Município de Teófilo Otoni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Esportiva Cultural Amigos

da Bola - Secab -, com sede no Município de Teófilo Otoni.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.291 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.291/2012, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  Boa  Vista,  com  sede  no

Município de Barbacena, 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° 3.291/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Boa Vista, com

sede no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro Boa

Vista, com sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor Wilson Batista.



118
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.292 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.292/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária da Comunidade do Mato Seco, com

sede no Município de Bom Despacho, 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° 3.292/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  da Comunidade do Mato

Seco, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  da

Comunidade do Mato Seco, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.293/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.293/2012, de autoria do Deput ado Fred Costa, que declara de

utilidade pública o Grupo Esperança e Vida - Terceira Idade, 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 Nº 3.293/2012

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Esperança e Vida - Terceira Idade,
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com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Esperança e Vida -

Terceira Idade, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.301/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.301/2012, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca - ACSB -, com

sede no Município de Mariana, 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 3.301/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca -

ACSB -, com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Subdistrito

da Barroca - ACSB -, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.302/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.302/2012, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Ascender Habitacional de Itabirito - AAHIT -, com sede

no Município de Itabirito, 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 § 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 3.302/2012

Declara de utilidade pública a Associação Ascender Habitacional de Itabirito, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Ascender Habitacional de

Itabirito, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.304/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.304/2012, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Entidade de Assistência  e  Promoção Social  Nova Esperança -

Enapro -, com sede no Município de Três Pontas, 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 3.304/2012

Declara de utilidade pública a Entidade de Assistência e Promoção Social Nova

Esperança - Enapro -, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ent idade de Assistência e Promoção

Social Nova Esperança - Enapro -, com sede no Município de Três Pontas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/10/2012, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José

Francisco de Souza Filho, ocorrido em 23/10/2012, em Juiz de Fora. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 31/10/2012

Presidência dos Deputados Paulo Guedes e Adelmo Carneiro Leão

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

Correspondência: Ofício nº 15/2012 (informando ausência do País), do Governador

do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de

Lei  nºs  3.530  a  3.533/2012  -  Requerimento  nº  3.788/2012  -  Comunicações:

Comunicação do Deputado Tadeu Martins  Leite  -  Questões  de  ordem - Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Tadeu  Martins  Leite,  Paulo  Guedes,  Elismar

Prado e Tadeu Martins Leite; questão de ordem; discurso do Deputado Paulo Guedes;

questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir

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

Genaro - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Henrique  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Délio

Malheiros - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Paulo  Lamac  -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses

- Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Paulo  Guedes)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

-  A  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  1ª-Secretária  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 15/2012

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, dando ciência de

sua ausência do País no período de 2 a 9/11/2012, em viagem oficial à Coreia do Sul

e ao Japão, com ônus para o erário, em missão de caráter econômico e institucional.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.530/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica - Abev - , com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Evangélica -

Abev -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação Beneficente Evangélica - Abev - presta à comunidade

trabalhos na área de planejamento familiar, de assistência social, bem como promove

eventos  culturais,  sociais,  desportivos,  obras  de  caridade  e  beneficência,  com

educação moral, de fácil acesso e de forma ampla e irrestrita.
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Atuando sempre em regiões onde a carência das crianças e de suas famílias é

grande, a entidade cumpre importante papel  para a sociedade mineira, o que por

certo a faz merecedora de receber tal título.

Por sua destacada atuação e importância, contamos com o apoio de nossos pares

para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.531/2012

Cria exposição de artes anual realizada por  artistas com síndrome de Down no

âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criada exposição de artes  anual  a  ser  realizada  por  artistas  com

síndrome de Down.

Art. 2º - A exposição, aberta gratuitamente ao público em geral, ocorrerá sempre na

semana que contiver o dia 21 de março.

Art. 3º - Os órgãos competentes definirão os critérios para a seleção dos artistas,

bem  como,  ao  longo  da  semana  de  exposição,  promoverão  palestras,  também

gratuitas e abertas ao público em geral.

Art. 4º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente  e

suplementadas, se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 31 outubro de 2012.

Carlos Pimenta

Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo  a

competência constitucional com este nosso projeto de lei, uma vez que sua proposta

não se encontra entre aquelas de prerrogativa exclusiva do Governo do Estado.

A síndrome de Down é uma deficiência mental, que aparece sempre associada a
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alterações  morfológicas  no  indivíduo.  Essas  pessoas,  em  geral,  têm  nariz  chato,

fendas  palpebrais  de  pequena abertura,  com uma dobra  cutânea,  em  cada  olho,

recobrindo  o  ângulo  interno,  cabeça  arredondada,  maçãs  do  rosto  proeminentes,

boca pequena, língua alongada, mãos e pés curtos e grossos.

Se desde a infância receber os cuidados necessários, a pessoa com síndrome de

Down tem vida praticamente normal, podendo trabalhar e estudar.

Em 21 de março é comemorado, mundialmente, o Dia Internacional da Síndrome de

Down. A luta, hoje, é pela inclusão social dessas pessoas.

Assim, estamos propondo, como forma de inclusão social, a realização anual de

uma exposição de arte realizada pelos artistas com a síndrome. Propomos também

que,  no  período  da  exposição,  sejam  feitas  palestras  para  o  público  em  geral,

esclarecendo aspectos da deficiência.

Dessa  maneira,  contamos,  mais  uma  vez,  com  o  inestimável  apoio  de  nossos

nobres pares para aprovarmos este importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 3.532/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Município de Jacinto,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Município

de Jacinto, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2012.

Carlos Pimenta

Justificação:  A Associação  dos  Artesãos  do  Município  de  Jacinto,  com sede no

Município de Jacinto, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade

proteger  a saúde da família,  promover  campanhas de distribuição de alimentos e

agasalhos  em  integração  com  os  órgãos  competentes;  organizar  e  incentivar  os

artesãos na comercialização de seus produtos; elaborar projetos e firmar convênios

com  órgãos  e  entidades  financiadoras  para  atendimento  das  necessidades  dos
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artesãos.

Fundada  em  30  de abril  de  2005,  a  Associação dos  Artesãos  do Município  de

Jacinto não faz discriminação de raça, cor, sexo, nem religião e encontra-se em pleno

e  regular  funcionamento,  cumprindo suas  finalidades  estatutárias  e  sociais,  como

atesta o Prefeito Municipal de Jacinto.

A entidade  não  faz  distribuição  de  lucros,  resultados,  dividendos,  bonificações,

participações nem parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, como

dispõe o art. 30 de seu estatuto.

Em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a

outra  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,  que  esteja  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Peço aos meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.533/2012

Dá denominação ao hospital regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -

Fhemig - no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O hospital regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig -

com  sede  no  Município  de  Barbacena  passa  a  denominar-se  Hospital  Geral  de

Barbacena Dr. José Américo.

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

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação:  Este projeto  de  lei  pretende  homenagear  o  renomado  médico,

educador  e benfeitor  Dr.  José Américo Nunes de Resende,  dando o seu nome à

instituição hospitalar da Fhemig sediada em Barbacena. O Dr. José Américo Nunes

de Resende nasceu em 22 de abril de 1924, na Fazenda Água Limpa, no Município

de Ressaquinha. Foi casado com Oswalda Pereira Dias de Resende e teve cinco
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filhos. Estudou no Ginásio Santo Antônio, em São João Del Rei, e graduou-se em

medicina pela Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, especializando-se

em  Pediatria  e  Ginecologia,  em  1952.  Atuou  como médico  em  Barbacena,  onde

manteve  consultório  e  reuniu  enorme  clientela.  Foi  médico  da  Fábrica  Ferreira

Guimarães em Barbacena e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Epcar. Foi

membro da Academia Mineira de Medicina, Diretor da Santa Casa de Misericórdia de

Barbacena e Diretor da Faculdade de Medicina de Barbacena. Faleceu no dia 6 de

agosto de 1989.

- 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.

REQUERIMENTO

Nº 3.788/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o jornalista Mário Magalhães pela publicação do livro

"Marighella  -  o  Guerrilheiro  Que  Incendiou  o  Mundo".  (-  À  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tadeu Martins Leite.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Quero comunicar a esta Casa que, nesta madrugada,

faleceu o ex-Deputado Estadual e ex-Deputado Federal Moacir Lopes, pessoa que

ocupou diversos cargos importantes em Minas Gerais. Ele foi também Presidente da

Ruralminas, Vereador e Prefeito de Montes Claros. O seu corpo está sendo velado na

Câmara Municipal de Montes Claros e será enterrado hoje, às 17h30min. Em meu

nome e em nome deste Parlamento, presto esta homenagem póstuma a esse ex-

Deputado Estadual,  grande político, ex-Prefeito de Montes Claros. Ao prestar esta

homenagem póstuma, presto também uma homenagem à família Lopes, de Montes

Claros, que é tradicional,  especialmente ao filho de Moacir, Paulo Lopes, que, por

diversas vezes foi candidato a Deputado Federal e Vereador de Montes Claros. Peço

a  V.  Exa.  que,  se  possível,  -  caso  necessário,  oficializaremos  o  pedido  -  dê

conhecimento desta homenagem à família  do Moacir  Lopes,  na pessoa do Paulo
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Lopes. Sr. Presidente, deixo aqui esta homenagem. Entendo ser nosso dever trazer à

tona  nomes  de  pessoas  que  participaram  do  dia  a  dia  da  vida  do  Estado.  Se

atualmente temos um Estado muito bem referenciado, administrado, muito importante

para a nossa Federação, foi graças a pessoas iguais ao Moacir e a tantos outros que

passaram por esta Casa. Também quero prestar uma homenagem póstuma ao ex-

Vereador de Montes Claros, que faleceu esta semana, o Sr. José Maria de Oliveira,

José Maria Peito de Aço. Ele também deixou um vazio muito grande na política e no

povo de Montes Claros. Portanto, Sr. Presidente, deixo esta homenagem, em meu

nome e em nome dos Deputados do Norte de Minas, principalmente os de Montes

Claros. Acredito que falo também em nome de V. Exa. Homenageamos esse grande

montes-clarense,  que  foi  uma  pessoa  polêmica,  um  Deputado  bravo,  que  nunca

deixou de referenciar e trabalhar em busca de melhor qualidade de vida para o povo

norte-mineiro.  Moacir  ocupou  por  diversas  vezes  uma cadeira  na  Assembleia  de

Minas. Ele não deixou passar em branco o seu tempo como político, portanto, não

podemos  deixar  passar  em  branco  esta  data,  fazendo  uma  homenagem  ao  ex-

Vereador, ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal, ex-Presidente da Ruralminas

e ex-Prefeito de Montes Claros e à família Lopes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Carlos Pimenta que, como já

há uma comunicação de falecimento feita pelo Deputado Tadeu Martins Leite, V. Exa.

poderá formalizar seu pedido na forma de um requerimento. Com a palavra,  pela

ordem, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Paulo Guedes, nosso companheiro de

bancada, o Partido dos Trabalhadores, que ora preside esta reunião, pedi questão de

ordem  para  cumprimentar  V.  Exa.,  candidato  em  Montes  Claros.  Realmente  não

houve vitória eleitoral, mas grande vitória política. Pela nossa bancada, V. Exa. foi

candidato em Montes Claros, assim como o Almir Paraca, em Paracatu; o Adelmo,

em Uberaba; e o Durval Ângelo, em Contagem. Todos são companheiros guerreiros

que fizeram uma campanha transparente, sem a compra de nenhum voto, o que é

uma grande contribuição para a democracia. Em nome das mulheres e dos nossos

companheiros de bancada - o Deputado Rogério Correia, nosso Líder, está aqui -,

quero dizer que nos orgulhamos dos grandes companheiros que temos. Realmente
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houve  reforço  à  democracia,  houve  participação  efetiva,  dando  oportunidade  à

população de conhecer a proposta do PT, que é  priorizar  o social,  trabalhar  com

transparência.  Mesmo quando  não  há  vitória  eleitoral,  a  vitória  política  já  é  uma

realidade. Por isso quero cumprimentá-los orgulhosamente por essa participação, por

esse resultado. O Deputado Paulo Guedes teve mais de 80 mil  votos em Montes

Claros, onde houve segundo turno. Portanto deixamos o nosso abraço. Que toda a

Minas  Gerais  possa  realmente  saber  do  trabalho  dos  companheiros  da  nossa

bancada que colocaram seu nome em campanhas eleitorais, assim como daqueles

que não foram candidatos, mas deram sua contribuição, como o Deputado Elismar. O

Deputado Gilmar Machado foi eleito com o apoio de V. Exa. em Uberlândia. Mais uma

vez,  a  partir  de  janeiro,  o  Deputado  Nilmário  Miranda  e  a  nossa  companheira

Margarida,  de Juiz de Fora, assumirão a Câmara dos Deputados. Cumprimento a

todos  que  foram  eleitos  neste  Estado.  Que  de  fato  possam  governar  com

transparência  e  participação  popular.  Sabemos  que  eles  têm  um  projeto  que

prezamos e nem sempre outros partidos assumem. Parabenizo a todos e deixo o

nosso abraço. Contem sempre conosco. Obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  Paulo  Guedes,  em  primeiro  lugar,

parabenizo V. Exa. pelas eleições em Montes Claros. Como Líder no Norte de Minas,

V. Exa. fez um papel bonito e realizou uma belíssima campanha. E, como forma de

expressar a minha admiração por seu trabalho, preparei a leitura de um poema e

dedico-o a V. Exa., pois se encaixa bem ao papel que cumpriu agora. Hoje é o Dia

Estadual da Poesia. Carlos Drummond de Andrade faria hoje 110 anos. Fui o autor de

uma lei, sancionada por Itamar Franco em 2002, que institui o dia 31 de outubro como

o Dia Estadual da Poesia. Portanto gostaria de homenagear V. Exa. e comemorar

este dia pelo menos com um poema. (- Lê:) “Fácil e difícil. Falar é completamente

fácil,  quando  se  tem  palavras  em  mente  que  expressem  sua  opinião.  Difícil  é

expressar  por  gestos  e  atitudes  o  que  realmente  queremos  dizer.  Fácil  é  julgar

pessoas que estão sendo expostas pelas circunstâncias. Difícil é encontrar e refletir

sobre os seus próprios  erros. Fácil  é  fazer  companhia a alguém, dizer  o que ela

deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer a verdade quando for

preciso. Fácil é analisar a situação alheia e poder aconselhar sobre esta situação.
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Difícil  é  vivenciar  essa situação  e  saber  o  que  fazer.  Fácil  é  demonstrar  raiva  e

impaciência quando algo o deixa irritado. Difícil é expressar o seu amor a alguém que

realmente te conhece. Fácil é viver sem ter que se preocupar com o amanhã. Difícil é

questionar e tentar melhorar suas atitudes impulsivas e às vezes impetuosas a cada

dia que passa. Fácil é mentir aos quatro ventos o que tentamos camuflar. Difícil é

mentir para o nosso coração. Fácil é ver o que queremos enxergar. Difícil é saber que

nos iludimos com o que achávamos ter visto. Fácil é ditar regras e difícil é segui-las”.

Carlos Drummond de Andrade. Espero que reflitamos sobre aquilo que é fácil e aquilo

que é difícil, mas que continuemos cumprindo as nossas tarefas e as nossas funções.

Deputado Paulo Guedes, parabenizo V. Exa. e todos os pares que neste pleito foram

candidatos ou que apoiaram candidatos, mas que também cumpriram aqui a tarefa.

Aproveito a ocasião, Deputado, apenas para lamentar que o governo do Estado não

tem dado  a  esse dia  a  dimensão  que  ele  precisa.  Ontem,  Carlos  Drummond de

Andrade foi homenageado em Lisboa. Ele tem recebido homenagem em toda parte

do mundo. Aqui em Minas Gerais temos o Dia Estadual da Poesia, no entanto, faltou

empenho  do  governo  do  Estado  para  planejar  em  Minas  Gerais  o  dia  que

homenageia  110 anos de Carlos  Drummond de Andrade.  Esse poeta  deveria  ser

lembrado por todos nós com muita alegria. Parabéns, Deputado Paulo Guedes. Um

abraço.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Rogério Correia.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Gostaria  de

cumprimentar  os  nossos  telespectadores  da  TV  Assembleia,  os  pares  presentes

neste recinto e o Presidente desta reunião, Deputado Paulo Guedes.

Quero iniciar  a minha fala reforçando as palavras do Deputado Carlos Pimenta.

Nesta  madrugada  faleceu  o  Dr.  Moacir  Lopes,  ex-Deputado,  ex-Prefeito  e  ex-

Vereador  da  cidade  de  Montes  Claros.  Ele  já  já  estava  doente  e  teve  nesta

madrugada uma parada cardiorrespiratória. Dr. Moacir Lopes era médico e contribuiu

muito para aquela cidade, inclusive era conhecido como médico dos pobres. De fato

ele deixará saudades para muitos amigos e familiares. Participou da 7ª Legislatura
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nesta Casa Parlamentar.  Trago aqui o nosso pesar pelo falecimento do Dr. Moacir

Lopes aos seus amigos e familiares. Certamente é uma perda para Montes Claros,

como também para todo o Norte de Minas, onde ele trabalhou.

Na verdade, caro Presidente, esperei acabar o segundo turno, que aconteceu em

50 cidades brasileiras e 4 cidades mineiras, para comentar as eleições, de um modo

geral, em Minas, e especificamente no Norte de Minas e em Montes Claros. Começo

parabenizando o nosso partido, o PMDB, que, mais uma vez, se consagrou como

maior  partido  do  Brasil  nessas  eleições.  Novamente  elegeu  o  maior  número  de

Prefeitos. Em Minas Gerais não poderia ser diferente. O PMDB participou de forma

efetiva nas eleições municipais, conseguindo, em primeiro ou segundo turnos, eleger

119 Prefeitos, 124 Vice-Prefeitos e 986 Vereadores no Estado de Minas Gerais.  A

partir do ano que vem, o PMDB estará presente em mais de 40% das administrações

em Minas Gerais com Prefeitos ou Vice-Prefeitos. Isso é uma alegria enorme para

todos  nós,  peemedebistas.  Lembro  também  vitórias  expressivas  em  cidades

importantes de Minas Gerais.

Faço questão de parabenizar neste momento o Deputado Bruno Siqueira, nosso

colega do PMDB e próximo Prefeito de Juiz de Fora. Com sua juventude, capacidade

e vontade de melhorar a cidade, o Deputado Bruno Siqueira foi eleito no segundo

turno das eleições do último dia 28 de outubro. Parabéns, Deputado Bruno Siqueira,

tenho certeza de que V. Exa. representará muito bem o nosso partido, o PMDB, à

frente da Prefeitura.

Cumprimento  o  Deputado  Federal  Paulo  Piau  e  destaco  sua  bela  vitória  em

Uberaba. Essa também foi uma vitória importantíssima para o PMDB - é uma cidade

importantíssima para Minas Gerais. O Deputado Paulo se destaca por sua seriedade

no  trabalho,  por  sua  vontade  de  ajudar  as  pessoas  e  por  sua  honestidade.  Ele

certamente fará um trabalho magnífico à frente da Prefeitura de Uberaba.

E não para por aí. Há diversas cidades importantes em que o PMDB foi vitorioso.

Falando apenas da nossa região, no Norte de Minas, Deputado João Vítor Xavier, e

no  Jequitinhona,  o  PMDB  obteve  um  aumento  de  mais  de  100% no  número  de

Prefeitos. Nosso partido, que até agora tinha 5 Prefeitos, passou a ter 12 no Norte e

no Jequitinhonha, 9 Vice-Prefeitos e 108 Vereadores. Isso é um sinal e motivo de
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alegria para mim, como peemedebista, que trabalho de fato e diariamente por nossa

região. Graças a Deus o PMDB está ficando cada vez mais forte no Estado e em

nossa  região.  Tenho  certeza  de  que  o  PMDB,  partido  tradicional  da  democracia

brasileira, seus Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores farão mandatos espetaculares

a partir do ano que vem.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Serei muito breve, Deputado Tadeu

Martins Leite, caro colega. Quero também cumprimentar o PMDB pelo desempenho

nessas  eleições.  Aproveito  a  oportunidade dessa importante  fala  de  V.  Exa.  para

cumprimentar todos os colegas que participaram do pleito. É sempre muito difícil e

está cada vez mais difícil exercer vida pública em nosso país. Todos somos tratados

eternamente como “mensaleiros”, sanguessugas e afins, mesmo tendo ficha limpa,

mesmo tendo história  de  trabalho  prestado à  sociedade.  Infelizmente,  em muitos

momentos, muitas pessoas não sabem separar o joio do trigo. Por isso, como disse,

não é fácil ter vida pública, disputar uma eleição e ir às ruas pedir voto e apresentar

propostas.

Vejo  aqui  o  Deputado  Paulo  Guedes,  que  cumprimento  pelo  brilhante  trabalho.

Cumprimento também os Deputados Bruno Siqueira, Adelmo Carneiro Leão, que fez

um  grande  trabalho  em  Uberaba;  Carlin  Moura,  que  até  há  pouco  estava  aqui

presente,  Prefeito  eleito  de  Contagem,  e  todos  os  colegas  que  participaram

diretamente  ou  indiretamente  das  últimas  eleições.  Cumprimento  também  V.  Exa.

pela vitória em Montes Claros, que sei que lhe é tão cara e tão querida, e o PMDB

pelo relevante desempenho nessas eleições e pelas importantes vitórias, como, por

exemplo, a do colega Deputado Bruno Siqueira, que obteve uma vitória consagradora

em Juiz de Fora.  Parabéns,  Deputado Tadeu Martins  Leite,  pelo  pronunciamento.

Deixo  meu abraço  a  todos  os  colegas  que disputaram  e  colocaram  seu nome à

disposição da sociedade nessas eleições. Muito obrigado.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Obrigado,  Deputado  João  Vítor  Xavier.

Realmente, devemos parabenizar todos os colegas Deputados e outros políticos que

participaram dessas eleições municipais. De fato, hoje, como V. Exa. disse, está cada

vez mais difícil participar dessas disputas, pelas perseguições por causa de calúnias

e difamações. Realmente, quero parabenizar todos os colegas que participaram e o
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PMDB. Nosso partido passou em Montes Claros, minha cidade, por um momento de

perseguição, de calúnia e difamação meses atrás.

O PMDB se mostrou forte mais uma vez. Além de ter obtido a maior bancada na

Câmara Municipal de Montes Claros, com três Vereadores eleitos - Doutor Valdivino,

Ladislau e nosso querido Idelfonso da Saúde -,  foi  o partido que, individualmente,

teve a maior quantidade de votos na chapa de Vereadores. Isso é sinal e motivo de

orgulho para todos nós. O PMDB, que foi tão atacado há meses, injustamente, por

perseguição política, hoje demonstra, mais uma vez, sua força na cidade de Montes

Claros.

Fez mais. Além dos Vereadores, além de ser o partido que teve a maior quantidade

de votos, foi, de fato, o partido que elegeu o Vice-Prefeito de Montes Claros, o ex-

Vereador, radialista, pessoa querida por todos os cantos da cidade, nosso amigo e

companheiro José Vicente. Ele é uma pessoa que tem o carinho de todos em Montes

Claros, anda na cidade e entra nas casas de igual para igual. Tenho certeza de que

ele fará, sim, um mandato de Vice-Prefeito com muito vigor, com muita vontade, com

muito trabalho e honestidade.

Hoje, o PMDB em Montes Claros está à frente da Prefeitura com o atual Prefeito

Tadeu Leite. A partir do ano que vem, depois das eleições que tivemos no último 28,

estará à frente da Prefeitura um Prefeito do Partido Republicano Brasileiro - PRB. Foi

eleito o ex-Deputado e ex-Vereador Ruy Muniz. Ele, de fato, fez uma bela campanha,

tranquila,  sempre  mantendo  o  seu ar  de  tranquilidade;  trabalha,  conhece Montes

Claros e seus problemas, sabe como resolvê-los. Ele fará, certamente, um trabalho

muito importante a partir do ano que vem para a nossa cidade.

Costumo dizer, agora e quando sou chamado, que em Montes Claros quem venceu

essas eleições, no primeiro, mas principalmente no segundo turno, foi muito mais do

que  apenas  o  PRB,  quem  venceu  foi  o  candidato,  a  pessoa  que  tinha  um

conhecimento necessário da cidade, das pessoas. Quem venceu é uma pessoa que

realmente conhece e respeita a nossa Montes Claros e contribui com a cidade. É por

isso que a população soube dar o voto de confiança a Ruy Muniz e José Vicente.

Tiveram mais de 105 mil votos nessas eleições municipais do último dia 28, a maior

votação da história de Montes Claros num segundo turno. Tenho certeza de que a
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partir do ano que vem ele fará, sim, o trabalho necessário para melhorar muito e cada

vez mais a nossa Montes Claros.

O Deputado Carlos  Henrique (em aparte)*  -  Meu querido  amigo e companheiro

Deputado  Tadeu,  falo  aqui  naturalmente  como  membro  do  PRB,  do  qual  fui

Presidente nesse período eleitoral de três meses de campanha. Acompanhei muito de

perto  a  campanha  em  Montes  Claros  e  pude  conhecer  muito  de  perto  os

companheiros do PMDB e também a pessoa do ex-Deputado Ruy Muniz, que temos

a grata surpresa de ter nas fileiras do nosso PRB. Também destaco a bela campanha

que  Ruy  Muniz  empreendeu  em  Montes  Claros.  Uma campanha  profissional,  de

respeitabilidade muito grande, de propostas concretas e reais para Montes Claros.

Acompanhei  seu  programa  de  governo,  bem  como  sua  programação  no  horário

eleitoral  gratuito  na  TV.  De  fato,  confesso  que  ficamos  muito  surpresos  com  o

conteúdo propositivo daquilo que está desempenhando e propondo para a cidade.

Acredito  que  o  ex-Deputado  Ruy  Muniz  fará  um  governo  marcante  para  Montes

Claros,  de  transformação,  de  progresso,  que  é  o  que  a  cidade,  naturalmente,

necessita.

Portanto cabe a nós, do PRB, primeiramente, parabenizar o PMDB, que acreditou

desde o primeiro momento nas propostas de Ruy Muniz. O PMDB se colocou como

grande parceiro e aliado nessa importante conquista na cidade, que é a principal

vitrine do Norte de Minas. Temos, assim, a cidade de Montes Claros hoje governada

pela PRB, que é 10. Sentimo-nos extremamente felizes e honrados em ter Ruy Muniz

como Prefeito do PRB em Montes Claros e em ter o PMDB como seu principal e

grande parceiro. Parabéns por seu trabalho, Deputado.

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, Deputado Carlos Henrique. De fato, o

que aconteceu em Montes Claros foi isso. Por parte do Ruy, da nossa coligação e dos

nossos companheiros, foi uma campanha tranquila, honesta, séria e com propostas,

mas infelizmente algumas circunstâncias deixaram todos os montes-clarenses tristes.

Uma campanha política é feita  de debates de ideias  e de  propostas e nunca de

baixaria, mas infelizmente, no segundo turno dessa campanha eleitoral em Montes

Claros, o que vimos foi muita baixaria e várias irregularidades eleitorais. Acredito que

as pessoas conseguiram compreender as circunstâncias em nossa cidade, mas, com
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essa eleição, ficou evidenciado que uma campanha deve ser feita com o debate de

ideias,  nunca com calúnias  e difamações,  porque nem a própria população gosta

disso. Quando uma pessoa liga a sua televisão para assistir ao programa eleitoral, o

que ela quer ver são ideias e propostas para que a nossa cidade, Montes Claros,

fique  cada  vez  melhor.  Por  isso  o  que  tem  de  prevalecer  sempre,  nas  disputas

políticas em MOC, é o debate de ideias, nunca as baixarias.

Finalizando, quero parabenizar o nosso candidato Ruy Muniz e dizer que, é claro,

os excessos, as calúnias, as difamações e os abusos que aconteceram durante a

campanha  em  nossa  cidade  serão,  em  momento  oportuno,  objeto  de  ação  de

investigação judicial eleitoral que, falando com tranquilidade, será ajuizada, porque

não faltam provas do que aconteceu em Montes Claros no processo eleitoral que se

findou no dia 28 de outubro. Um abraço e obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado Adelmo Carneiro  Leão)  -  Com a palavra,  para  seu

pronunciamento, o Deputado Paulo Guedes.

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

pessoas que nos acompanham das galerias, povo de Minas Gerais que nos assiste

pela TV Assembleia, especialmente meu querido povo de Montes Claros e de todo o

Norte de Minas, nada melhor que um dia após o outro.

Assistimos há pouco ao discurso do Deputado Tadeuzinho, que não conseguíamos

ver  na  propaganda  eleitoral  em  Montes  Claros,  porque,  por  um  acordo  que  o

candidato Ruy Muniz fez com o Tadeu, que tem uma reprovação de mais de 90% da

população, somente a máquina seria usada em seu benefício, mas nem o Tadeu nem

o Tadeuzinho poderiam aparecer ou declarar seu apoio ao candidato. Tanto é que

você, Tadeuzinho, não apareceu no programa do Ruy em momento algum, e muito

menos o seu pai, que era escondido a sete chaves para não declarar seu apoio ao

candidato.

Mas fico triste por ter ouvido da sua boca, agora há pouco, acusações ao candidato

Paulo Guedes, que ficou sozinho contra todos; toda a estrutura partidária, política e

administrativa  da  cidade  e  do  Estado  foi  usada  contra  a  minha  candidatura.

Aproveitando que você falou em baixaria, Tadeuzinho, isso foi o que fizeram com a
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minha pessoa. A “rádio peão”, inventada pelo seu pai e que até já lhe rendeu algumas

eleições, foi novamente usada de forma rasteira contra a minha candidatura. Já estou

providenciando as ações cabíveis  na  Justiça,  mas fizeram mais  do  que agir  com

xenofobia na campanha preconceituosa que vocês fizeram contra mim pelo fato de eu

não ter nascido em Montes Claros.

Deputado Rogério Correia,  chegaram ao ponto,  ao  disparate  de,  no  desespero,

espalhar  pela  cidade,  por  meio  de  uma  “rádio  peão”  -  aqui  em  Belo  Horizonte

conhecida como “matraca”, em que se colocam pessoas contratadas e pagas dentro

dos lotações, nas filas de bancos, nos pontos de ônibus -, que eu era um pedófilo.

Enfim, chegaram a esse ponto. É dessa baixaria que o Tadeuzinho quis falar, porque

eles fizeram isso de forma tão “sacana”, tão vergonhosa, que toda a Montes Claros

sabe  disso.  Sem  falar,  Tadeuzinho,  que  baixaria  é  usar  a  máquina  de  forma

escancarada, obrigando Diretores de Escola e funcionários a trabalhar como fiscal e a

fazer  boca de urna.  No dia da eleição,  quatro  mil  funcionários  da Prefeitura,  que

ocupam cargos de confiança, foram obrigados a trabalhar como fiscais e a fazer boca

de urna.

Baixaria  é  pegar  o  jornal  “O  Tempo”  daqui,  de  Belo  Horizonte,  e  publicar  uma

pesquisa  mentirosa  a  três  dias  das  eleições,  dizendo que o  Ruy Muniz  tinha  27

pontos  de  vantagem sobre  mim. E o  jornal  foi  distribuído de forma...  Em Montes

Claros geralmente são distribuídos 100 exemplares do jornal “O Tempo”, porém dessa

vez chegaram lá 50 mil exemplares. Os moradores de cada casa de Montes Claros

leram, pela primeira vez, o jornal “O Tempo”. Foram distribuídos 50 mil exemplares.

Foi o uso da máquina, o abuso de poder econômico.

Deputado Rogério Correia, acredita que no dia em que passou o último capítulo da

novela da Globo, a maior audiência da emissora em toda a história, a Juíza eleitoral

da cidade retirou meu programa de televisão do ar, sem motivo? E, para justificar o

erro,  no dia seguinte,  no sábado, retirou o programa do Ruy, dizendo que foi um

equívoco. Ou seja, o meu programa foi retirado no dia do pico e o dele no dia em que

todos já haviam assistido o capítulo no dia anterior, portanto, ninguém iria assistir a

reprise. Tudo isso foi feito contra a candidatura do Paulo Guedes em Montes Claros.

Mas, apesar de tudo isso, Tadeuzinho, da máquina, de tudo que seu pai fez contra
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mim, de o Ruy Muniz ter prometido coisas absurdas, quero dizer que estou muito

feliz; apesar de tudo que aconteceu, Deputada Maria Tereza Lara, estou muito feliz. E

isso porque comecei essa campanha, Rogério, com menos de 1% nas pesquisas e fui

para o segundo turno em 1º lugar. E, apesar desse rolo compressor, de dinheirama,

de compra de votos, de uso da máquina, de uso de jornais da grande imprensa, de

pesquisas falsas, eles quase perderam a eleição para mim, sozinho. Por isso quero

agradecer  aqui  a  população  de  Montes  Claros,  que  me  recebeu  de  forma  tão

carinhosa;  ao  contrário  dos  meus  adversários,  que  fizeram  uma  campanha

preconceituosa.

Ontem mesmo o Tadeu Leite deu uma entrevista no jornal “O Tempo” dizendo que

Montes  Claros  não  tem  espaço  para  Deputado  paraquedista,  muito  menos  para

Prefeito.  Quero  dizer  a  ele,  primeiro,  que  não  sou  paraquedista,  que  sou  norte-

mineiro,  roedor  de  pequi,  comedor  de  rapadura,  catrumano  com  muita  honra.

Segundo,  se  fosse  assim,  ele  não  seria  Prefeito  de  Montes  Claros,  porque  ele

também não nasceu em Montes Claros, mas sim em Bocaiúva -  até disso ele se

esqueceu.

Então,  quero  dizer  aqui  que  a  cidade  de  Montes  Claros  sabe  acolher  como

ninguém, Tadeuzinho. Eu fui muito bem recebido em Montes Claros, onde moro há 12

anos,  onde  tenho  tantas  amizades.  Da  mesma forma,  fui  acolhido  em  todas  as

cidades do Norte de Minas. Nasci em São João das Missões, com muita honra, sou

filho de trabalhador rural, de uma família com 12 irmãos e todos criados no cabo da

enxada.  Só fui  alfabetizado,  Deputada Maria Tereza Lara,  aos 11 anos de idade.

Onde nasci não havia escola, não havia luz elétrica, usava-se era o candeeiro. A

água, minha mãe carregava na cabeça, ficava a 600m da casa. Mas meu pai me

ensinou desde cedo a nunca passar ninguém para trás, a nunca fazer coisa errada, e

é por isso que cheguei até aqui, sem precisar passar ninguém para trás, sem precisar

mentir, Tadeuzinho, sem precisar enrolar as pessoas, sem precisar prometer coisas

absurdas, como vocês fizeram nessas eleições.

Portanto, estou aqui com a certeza de que cumpri o meu papel, com a certeza de

que a cidade de Montes Claros me acolheu. Eu só tenho a agradecer à população de

Montes  Claros,  de  agradecer  às  crianças  que  abraçaram  minha  campanha,  aos
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jovens, aos homens e às mulheres que me receberam de forma tão simpática na

porta de suas casas. É a essas pessoas de Montes Claros que quero agradecer, a

todos vocês.  Agradecer  mesmo,  de coração,  os  quase 82.500 votos  que tive em

Montes Claros. Foi uma campanha linda, propositiva, que não usou um minuto do

programa eleitoral  para  atacar  a  honra  de  ninguém.  Uma campanha  que  fez  as

propostas para a cidade e que falou a verdade. Tanto é que estou aqui hoje para falar

da  alegria  do  resultado  dessas  eleições,  não  só  em  Montes  Claros.  Em  nosso

mandato, apoiamos várias candidaturas do Norte de Minas, elegemos 38 Prefeitos no

Norte do Estado, um saldo muito positivo.  Tripliquei,  Deputado Rogério Correia, o

número de Prefeituras que me apoiavam. Tínhamos 13, e fomos para 38 Prefeituras

do Norte de Minas, e quase ganhamos em várias delas, passamos pertinho. Então,

foi um resultado fabuloso para o partido e para o nosso mandato no Norte de Minas.

É  por  isso  que  quero  aqui  agradecer  à  população  de  Montes  Claros;  ao  meu

partido, PT; ao PCdoB, ao nosso Vice, Lipa Xavier, que esteve conosco; ao PTN, na

pessoa  do  Dr.  Silveira  e  do  Vereador  Rodrigo  Cadeirante,  que  foi  eleito;  aos

Vereadores  eleitos  da  nossa  coligação,  Alfredo e  Eduardo Madureira;  a  todos  os

candidatos a Vereador da nossa coligação que não foram eleitos; e a todos os que

vieram  nos  apoiar  no  segundo  turno.  Por  isso  só  tenho  mesmo a  agradecer  de

coração a toda a população de Montes Claros. Foram 82.500 votos, Deputada Maria

Tereza Lara, para quem começou com menos de 1%. Como Deputado tive apenas 3

mil votos em Montes Claros, e agora, para Prefeito, candidatando-me pela primeira

vez na cidade, recebi essa votação, 44% dos votos da cidade. Então, só tenho a

agradecer,  não tenho nada a  reclamar  contra  o  povo  de  Montes  Claros,  que  me

acolheu de forma brilhante e que me recebe como qualquer pessoa recebe um amigo

na sua casa. Obrigado, Montes Claros.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, mais uma

vez quero cumprimentá-lo. Como já disse antes, não foi uma vitória eleitoral, mas foi

uma vitória  política muito significativa,  e quero parabenizá-lo  por  isso.  O povo do

Norte de Minas soube reconhecer o projeto, soube reconhecer a importância de V.

Exa., representando o projeto que prioriza o social, a transparência, a participação

popular.
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Deputado  Paulo  Guedes,  antes  mencionei  vários  candidatos,  e  aproveito  a

oportunidade para, de público, agradecer a todos aqueles e aquelas de Betim que

votaram na Prefeita Maria do Carmo, que não foi eleita também. Foi uma campanha

muito  difícil,  com  muita  violência,  infelizmente;  mas,  felizmente,  ela  conseguiu

continuar firme no propósito de contribuir para a nossa cidade, que tanto amamos.

Quero aqui, de público, deixar um abraço carinhoso para ela e para toda a população

que de fato acreditou no projeto, e dizer que, no momento oportuno, falaremos sobre

isso também.

Mais  uma vez quero parabenizar  V.  Exa.  e todos  os companheiros  -  está  ali  o

Deputado Adelmo Carneiro Leão - que foram candidatos da nossa Bancada do PT,

dando a sua contribuição para fortalecer a nossa democracia. Um abraço.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, passado o

calor da disputa, fazendo uma análise, com distanciamento, das eleições em Montes

Claros, se me permite, não há como deixar de reconhecer uma grande vitória política

da  sua  candidatura.  Uma  candidatura  que  nasceu  pequena  e  foi  ganhando  a

confiança de setores importantes da sociedade de Montes Claros. Se, de um lado, V.

Exa. teve uma grande vitória política, o outro campo vitorioso eleitoralmente incluía,

basicamente,  o PRB na cabeça de chapa,  mas o PMDB também participando da

eleição.  O  que  fica  é  um  registro  interessante:  estiveram  em  Montes  Claros,

disputando o segundo turno, basicamente os partidos alinhados ao governo federal, à

Presidente  Dilma,  o  que  é  significativo  para  Minas  Gerais  e  para  o  Brasil,  uma

demonstração de que o Norte de Minas, principalmente Montes Claros, reconhece as

forças políticas identificadas, sobretudo, com os mais carentes e os mais pobres.

Externo aqui  os  meus parabéns  a  V.  Exa.  pelo  desempenho e pela  inequívoca

vitória política conseguida nesse pleito. E faço votos para que essas forças políticas

possam se  reaglutinar  no  tempo possível,  para  continuar  dando sustentação  aos

governos que vêm mudando o nosso país. Meus parabéns! Muito obrigado.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Obrigado,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Quero

encerrar  dizendo ao meu colega Tadeuzinho que fiquei  feliz  porque V.  Exa.  pôde

finalmente  declarar  seu  apoio  a  Ruy  Muniz  aqui  hoje,  mesmo  depois  do  pleito.

Durante a campanha, V. Exa. teve de esconder-se como o diabo foge da cruz para
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não aparecer no programa do Ruy Muniz, pois este escondia o apoio de V.  Exa.,

assim como o de seu pai.

Quero reconhecer um outro ponto. Realmente, seu pai e V. Exa. foram grandes

vitoriosos.  Tenho  que admitir  isso,  pois  os  senhores  puderam  jogar  direitinho.  As

articulações  feitas  por  seu pai  permitiram  a  Ruy Muniz  ir  para  o  segundo  turno.

Depois, é claro, no segundo turno, juntou-se tudo: o rolo compressor do governo do

Estado, a imprensa, toda a estrutura política do Estado, mais a da Prefeitura, que foi

usada escancaradamente contra minha candidatura. No entanto, parabenizo seu pai,

que, mais uma vez, foi o grande vencedor das eleições em Montes Claros. Sem ele,

Ruy Muniz não teria a menor chance.

Quero reconhecer que V. Exa. e seu pai foram brilhantes do ponto de vista das

articulações. No entanto, deve ser ruim participar de uma campanha escondido, sem

poder  mostrar  a  cara,  fazer  tudo  por  debaixo  dos  panos,  aquelas  artimanhas  e

negociatas e coisa errada. Os senhores fizeram tantas coisas lá sem poder aparecer.

Considero isso uma vitória com sabor de derrota, porque vitória  mesmo é aquela

quando vamos às ruas, falamos o nome de quem estamos apoiando e a população

sabe disso. Não é, Deputado Carlos Pimenta? Só vimos seu pai e V. Exa. depois que

Ruy Muniz ganhou as eleições. Na realidade, os senhores foram para a Prefeitura e,

comemorando, tiraram fotos os três juntos. Além disso, houve o discurso de V. Exa.

aqui hoje. Que bom seria que V. Exa. e seu pai tivessem participado efetivamente,

mostrando  a  cara  e  dizendo  que  estavam  com  Ruy  Muniz.  Só  que  estiveram

escondidos o tempo todo. Portanto, é uma vitória com sabor de derrota, pois não

participaram de forma clara, mas meio rasteira, por debaixo dos panos.

Presidente Deputado Adelmo Carneiro Leão, como não tenho nada a temer, estou

aqui para agradecer à população de Montes Claros. Mais uma vez, obrigado, Montes

Claros, de coração, pelos mais de 82.400 votos que me deram. Saio dessas eleições

mais  fortalecido  e  com  muito  mais  vontade  de vencer,  de  ir  às  ruas,  de  fazer  a

oposição construtiva que faremos, de defender o meu Norte de Minas. Parabenizo

todos os Prefeitos que elegemos na região - aliás, foram mais de 30. Por isso só

tenho a agradecer a Montes Claros e ao Norte de Minas Gerais. Obrigado, Montes

Claros, pelos mais de 82.400 votos!
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

venho novamente a esta tribuna para reiterar a discussão sobre a Medida Provisória

nº 579, que tramita no Congresso Nacional e dispõe sobre a redução das tarifas de

energia elétrica em todo o Brasil. Essa medida provisória decretada pela Presidenta

Dilma,  e  já  anunciada,  prevê a  redução de 16%,  em média,  da tarifa  de  energia

elétrica para residências e de até 28% para indústrias.

A comissão para tratar da Medida Provisória nº 579 já foi instalada. Aliás, tivemos a

felicidade  de  ter  a  indicação  do  Deputado  Federal  Weliton  Prado  como membro

efetivo da comissão mista que acompanhará e apresentará os trabalhos do relatório

em relação à MP579.

O Deputado Weliton Prado teve reconhecido o seu trabalho e a sua história. Há

muitos anos, ele debate e enfrenta a luta nesta Casa, com os movimentos sociais, em

defesa dos trabalhadores da Cemig e da energia elétrica mais barata, denunciando e

apresentando propostas. Tivemos várias vitórias, como a de 2008, com a primeira

redução de tarifa de toda a história da Cemig. E essa redução foi importante para os

nossos consumidores residenciais.

Agora temos uma oportunidade única. É um momento histórico, haja vista que se

passaram 35 anos,  e  todos  os investimentos para  se construir  o  sistema elétrico

brasileiro já foram amortizados. O povo já pagou para construir  as usinas,  todo o

setor elétrico brasileiro, e pagou muito caro. Aliás, em Minas Gerais, a conta foi muito

mais salgada, injusta e desumana com o nosso povo. Além de termos a conta de luz

mais cara do Brasil, em virtude do ICMS, imposto estadual mais caro do País, aqui se

faz  uma  conta  absurda,  o  chamado  imposto  por  dentro,  em  que  o  imposto  é

considerado energia consumida, e o cidadão paga até 42% de imposto em sua conta

de luz. Realmente é algo desumano, levando em conta que se trata de um serviço

essencial.  Por  isso  é  um  momento  importante.  A  medida  provisória  tramita  no

Congresso Nacional. Hoje a comissão especial apresentará o seu plano de trabalho.

Aliás, o Deputado Weliton Prado está propondo a realização de audiências públicas

nos Estados,  a fim de a sociedade discutir  e  apresentar  suas contribuições,  e eu
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novamente faço uso desta tribuna, porque a população está carente de informações

sobre o assunto. Há poucas informações, principalmente por meio dos veículos de

comunicação de massa. Corremos um risco muito grande em virtude de algumas

manobras  que  estão  sendo  feitas  para  inviabilizar,  desfigurar  totalmente  o  texto

apresentado, a proposta apresentada pela Presidenta Dilma de redução da conta de

luz para as residências e indústrias.

As emendas apresentadas já somam mais de 430. Aliás, há até emendas que não

têm  absolutamente  nada  a  ver  com  o  setor  elétrico,  como  uma  emenda,  Sr.

Presidente, que sugere o fim da obrigatoriedade do exame da OAB para o exercício

da profissão de advogado. Essa emenda não tem absolutamente nada a ver com a

discussão do setor elétrico. Emendas como essa e muitas outras foram apresentadas

com o intuito de dificultar o trabalho. Precisamos aprovar essa medida provisória o

mais  urgente  possível  para  que  os  seus  efeitos  sejam  sentidos  e,  a  partir  de

1º/1/2013, a população tenha a sua conta de luz reduzida. Em Minas, essa redução

pode ser mais significativa ainda, em virtude de pendências que a Cemig tem em

relação ao segundo ciclo da revisão tarifária, cálculos que a Aneel ainda vai fazer.

Podemos ter aqui uma redução de cerca de 20%.

Sr. Presidente, na contramão desse processo, quero falar também sobre algo que

nos  preocupa  muito,  e  essa  é  a  nossa  denúncia.  A  Cemig  opera  três  usinas

importantes, São Simão, Jaguara e Miranda, que representam quase 40% de toda a

energia  produzida  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Mas  a  Cemig  simplesmente  não

manifestou interesse na antecipação dos contratos, o que prevê a Medida Provisória

nº 579, dessas usinas. Ela quer deixar as usinas fora da nova regra, esperando a

renovação  automática  dos  contratos,  mas  sem  redução  das  tarifas.  Isso  é  uma

maldade,  uma injustiça com o nosso povo. No momento em que temos uma boa

notícia  para  a  população,  uma  medida  que  beneficia  o  nosso  povo,  existe  um

movimento liderado principalmente pelos governos de Minas Gerais e de São Paulo,

dois  Estados  administrados  pelo  PSDB.  Grande  parte  das  emendas  foram

apresentadas pelo PSDB.

A Cemig  faz esse movimento  contrário,  para deixar  essas três  usinas fora  das

novas regras e não conceder à população a redução das tarifas. Os investimentos
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dessas usinas já foram amortizados, a população já pagou muito caro na sua conta.

Quem construiu todo esse sistema elétrico foi o povo, pagando uma conta muito cara.

Na época da privatização do setor elétrico no governo Fernando Henrique Cardoso,

estabeleceu-se um critério que levava em conta a modicidade tarifária de um lado, e o

equilíbrio  econômico-financeiro  das  empresas  de outro  lado.  Entendemos  que  as

empresas têm que se manter saudáveis,  ter o seu equilíbrio econômico-financeiro,

mas isso tem um limite. O que percebemos no caso da Cemig é um excesso de lucro,

mais de 2 bilhões todo ano, um excedente, a verdadeira mais-valia, como dizia Karl

Marx, e uma distribuição agressiva dos seus dividendos e lucros aos acionistas, que

não têm o menor interesse pelas condições de vida de nosso povo. Simplesmente

querem especular.

Ora,  já  disse  e  repito:  é  um  serviço  essencial  à  população;  o  fornecimento  de

energia elétrica não pode ser tratado como mera mercadoria, como qualquer produto.

Infelizmente, o povo de Minas Gerais, que agora tem a oportunidade, depois dessa

amortização, de ter reduzida a sua conta, sofre esse risco com a Cemig, o governo do

Estado e as lideranças do PSDB contra a redução da conta de luz. Vamos enfrentar

esse processo. Admitimos,  sim,  aperfeiçoamento na MP, mas não medidas que a

inviabilizem,  que  desfigurem  totalmente  a  proposta,  a  ponto  de  não  atingir  seu

principal objetivo de beneficiar o nosso povo tão sacrificado.

Onde fica o discurso do “custo Brasil”? Não se fala muito em “custo Brasil”? Não se

reclama tanto dos impostos,  das tarifas,  das taxas, do “impostômetro”? Agora,  no

momento em que a Presidenta Dilma retira os encargos federais da conta de luz,

todos os penduricalhos federais da conta de luz, coloca um aporte de recursos de 3,3

bilhões,  inclusive  apontando  para  a  possibilidade  de  indenizar  as  empresas

concessionárias de energia elétrica, que não têm os seus investimentos amortizados,

um verdadeiro presente, eles ainda teimam em não reduzir a conta, em não cumprir

as regras. Exploram ao máximo o nosso povo, sacrificando-o ainda mais, penalizando

a população, principalmente a mais carente, não concedendo a redução da conta de

luz. É um verdadeiro absurdo. Percebe-se que todo discurso do “custo Brasil” é uma

falácia.

A Presidenta Dilma reconheceu a nossa luta em Minas Gerais,  pois não estava
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prevista a redução para as residências, mas a Presidenta a incluiu na MP. De fato,

reduz o “custo Brasil”, reduz o custo de produção, todos os serviços, mercadorias.

Produtos têm embutido no seu preço o custo da energia elétrica, que é um grande

empecilho  para  a  competitividade  no  Brasil.  É  muito  bom  para  todos,  para  a

população em geral, para a indústria, para os comerciantes. Vai gerar emprego, vai

gerar renda, vai reduzir o custo das nossas empresas, que terão grande economia

nas despesas com energia elétrica. Essa redução pode chegar a 28%. Infelizmente,

enfrentamos esse movimento, mas vamos enfrentá-lo com muita luta.

Sr.  Presidente,  Deputado  Paulo  Guedes,  aproveito  para  cumprimentá-lo  e

parabenizá-lo pela coragem. Com certeza, fomos vitoriosos políticos, sim. V. Exa. fez

um trabalho extraordinário em Montes Claros e merece todo o nosso respeito e nossa

admiração, pela luta e pelas propostas apresentadas. Com certeza, isso mostra uma

mudança que  já  começou,  que está  em  curso.  Parabenizo  V.  Exa.  pelo  trabalho

realizado em Montes Claros no pleito eleitoral.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Elismar Prado, agradecemos

a  gentileza  de  V.  Exa.  Queremos  dizer  “aleluia,  aleluia!”.  Hoje  participamos  do

anúncio da duplicação da BR-381, ligando Belo Horizonte a Governador Valadares.

Esse anúncio foi feito pelo Ministro dos Transportes, Paulo Passos, juntamente com o

Governador Anastasia, no Palácio Tiradentes. O edital foi publicado no “Diário Oficial

da União” de hoje. Estou falando desse assunto, graças a um aparte gentilmente a

mim concedido por V. Exa. Eu me inscrevi para falar sobre o tema, mas talvez não

haja tempo, visto que existem outros Deputados inscritos; todavia não poderia, como

um dos  representantes nesta  Casa de Governador  Valadares e  região,  deixar  de

agradecer ao governo federal - o Deputado José Henrique também é da região - por

finalmente estar atendendo a uma reivindicação feita por dezenas de anos por todas

as lideranças da região de Valadares e de todo o Vale do Rio Doce e Vale do Aço,

assim como por outras lideranças do entorno de Belo Horizonte, de cidades próximas

ao trecho da BR-381, que é lamentavelmente conhecida como Rodovia da Morte.

O  Ministro  e  o  Governador  fizeram  esse  anúncio.  Agradeço  ao  Governador

Anastasia e ao Senador Aécio Neves, assim como a todos os Deputados Federais e

Estaduais e a todas a lideranças que, juntas, lutaram tanto pela duplicação da BR-



146
____________________________________________________________________________

381. Foi anunciado hoje que os seis primeiros lotes deverão ter início até março de

2013.  Os outros  cinco  lotes,  chegando a  Governador  Valadares,  terão  a  licitação

anunciada em edital até final de novembro, devendo as obras começarem até abril.

Essa notícia é de fundamental importância não só para aquela região, mas também

para todo o Estado.  Com certeza,  com essa obra veremos diminuir  o  número de

acidentes, incluídos os fatais, naquela rodovia. Ao mesmo tempo, haverá um impulso

maior ao desenvolvimento não só de Valadares, mas também de todas as cidades

beneficiadas,  o  que  abrirá  as  portas  para  investimentos  e  indústrias,  gerando

empregos.

Agradeço a V. Exa., Deputado Elismar Prado, a oportunidade que me concede de

dizer da nossa satisfação em ver finalmente anunciada a realização dessa grande

obra para a nossa região e para Minas Gerais.

O Deputado Elismar Prado* - Para concluir, Sr. Presidente, agradeço o aparte do

Deputado  Bonifácio  Mourão,  com  o  qual  concordamos  relativamente  a  esse

importante  investimento.  Realmente,  aleluia!  Tantas  vidas  foram perdidas  naquela

rodovia, numa situação que indigna a todos nós. Realmente já não era sem tempo

essa medida. Espero que a execução das obras seja realmente ágil em respeito a

toda a população de nosso Estado e do Brasil. Queremos que todas as tragédias que

acompanhamos  pelos  noticiários  envolvendo a  BR-381 sejam uma página  virada.

Realmente  a  situação  era  lamentável.  Já  não  era  sem  tempo  a  chegada  desse

investimento. Esse sempre foi uma reivindicação de todos nós, independentemente

das  posições  políticas,  partidárias  e  ideológicas.  Há  necessidade  urgente  de

investimentos na BR-381.

Termino,  Sr.  Presidente,  retomando o assunto da aprovação,  que queremos,  da

Medida  Provisória  nº  579.  Denunciamos  todas  as  manobras  que  visam  à  sua

inviabilização. Lamentamos o governo do Estado e a Cemig liderarem o movimento

pelo não cumprimento das regras. Não querem a concessão da redução da tarifa

para o povo de Minas Gerais,  não incluindo essas três usinas importantes para o

Estado de Minas Gerais - Jaguara, São Simão e Miranda.

Queremos qualidade na prestação do serviço, o que agora será avaliado, levado

em conta. Infelizmente a Cemig lidera o “ranking”, sendo uma das concessionárias
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que  presta  o  pior  serviço,  em  relação  à  qualidade,  da  Região  Sudeste.  Também

queremos condições dignas para nossos trabalhadores. Lamentamos tantas mortes,

precarização  e  falta  de  manutenção  num  momento  em  que  a  Cemig  acumula

recordes  e  recordes  de  lucratividade.  Isso  é  um absurdo.  O povo  já  pagou  para

construir todo esse sistema. Agora é hora de devolver tudo isso para a população. O

mesmo ocorre com a telefonia fixa. A população já pagou para construir toda a rede

de telefonia fixa no Brasil. Milhões de linhas estão obsoletas, e ainda se deve pagar

taxa de telefonia fixa. É outro enfrentamento que fazemos pelo fim dessa cobrança,

que é absurda e inconstitucional. Vamos lutar pela aprovação da Medida Provisória nº

579  e  garantir  a  redução  da  conta  de  luz  para  toda  a  população  brasileira,

especialmente para o povo de Minas Gerais, que sofre tanto pagando a conta de luz

mais cara do Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Tadeu Martins Leite - Art. 164, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  (Deputado Paulo  Guedes)  -  Com  a  palavra,  pelo  art.  164  do

Regimento Interno, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado. Fui citado diversas vezes por V. Exa.

e entendo. Na verdade, o meu discurso apresentou os fatos da campanha de Montes

Claros,  e o senhor  veio com um discurso muito nervoso e inverídico.  Muito bem!

Entendo  V.  Exa.,  até  porque  as  eleições  aconteceram  há  apenas  três  dias,  e  o

Deputado ainda está com a cabeça um pouco quente. O senhor perdeu as eleições

achando que as ganharia,  mas isso faz parte.  O que não podemos fazer  aqui  é

colocar, cada vez mais, mentiras nos microfones. Isso ficou na campanha que acabou

há três dias.

Nobre Deputado, V. Exa. falou que nem eu nem o Prefeito Tadeu Leite aparecemos

na televisão. Na verdade, o que tem de aparecer é o trabalho. Político bom não é o

que aparece, aquele que fica na frente e não faz nada. Político bom é o que ganha

eleição, mostra trabalho e coloca, de fato, na cidade os benefícios necessários. E

isso, graças a Deus, faço com minha consciência muito tranquila em apenas um ano

e meio de  mandato  parlamentar.  A grande maioria  das minhas emendas foi  para

Montes Claros. Então temos grande tranquilidade para trabalhar e falar.
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No entanto falar na tribuna sobre irregularidades na campanha é muito fácil. E elas

têm de ser faladas, desde que sejam verdadeiras. Se V. Exa. tem fatos e provas, a

Justiça está aí. Basta pedir, requerer e discutir no meio judicial, assim como estamos

fazendo.  Estamos,  sim,  em  momento  oportuno,  entrando  com  uma  ação  de

investigação judicial eleitoral sobre vários fatos, incluindo um que já foi noticiado pela

imprensa: a ocupação da Fetaemg, que recebe recursos federais por correligionários

de  V.  Exa.  Não  sou  eu  quem  está  falando,  mas  a  imprensa,  que  divulgou  com

filmagens e fotos. Isso tudo estará na peça com várias outras que estarão entrando

para a Justiça. A prisão do irmão de V. Exa., no dia da eleição, por fazer boca de

urna, também é uma outra circunstância verdadeira. Não estamos falando mentiras.

O que ficou na campanha passou. Acho que agora temos de trabalhar para Montes

Claros. O Ruy, a partir do ano que vem, trabalhará muito por Montes Claros e eu,

como Deputado, também quero trabalhar muito para ela. Convido V. Exa. a ajudar

Montes Claros, e mais  do que ajudou nesses últimos seis  anos.  Se Deus quiser,

teremos uma grande união com a Presidente Dilma, com o Governador Anastasia e

com  as  forças  que quiserem  ajudar  Montes  Claros.  De fato,  Montes  Claros  está

precisando muito.

Por  isso  não  temos  de  falar  no  microfone  o  que  um  ou  outro  fez.  Se  houve

irregularidades, vamos entrar na Justiça. É isso que vamos fazer. E vocês têm total

tranquilidade para entrar também. Os fatos serão provados posteriormente.

Claro que entendo o nervosismo de V. Exa. Há três dias, o senhor estava em cima

de palanque fazendo discursos eleitorais, difamando o candidato e o Prefeito atual,

mas agora estamos na Assembleia. Agora é um novo tempo, um novo momento, e

temos de trabalhar muito por Montes Claros.

Sei que V. Exa. não tinha votos nem trabalho em Montes Claros, mas foi para o

segundo turno. Parabenizo-o por isso. Acredito que foi um grande feito de V. Exa. e

do partido, em Montes Claros. Mas não podemos esquecer que o grande responsável

por essa transformação, pelo crescente número de votos que V. Exa. teve lá, foi o

nosso saudoso ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  Esse, sim, foi  de fato um

grande Presidente, e o senhor explorou ao máximo a sua imagem e a sua fala para

chegar ao segundo turno da campanha eleitoral.
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Certamente, nossa Presidenta Dilma ajudará Montes Claros a partir  do ano que

vem. Não podemos, nobre Deputado, atirar pedras numa administração de que V.

Exa. participou do começo ao fim. Foram mais de 50 indicados diretamente por V.

Exa. na Prefeitura de Montes Claros. Aliás, a esposa do seu candidato a Vice-Prefeito

está empregada lá até hoje, assim como a esposa do Presidente do PT municipal.

Então, se algo deu errado, V. Exa. também tem culpa em cartório.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Peço a palavra pelo art. 164, Sr. Presidente.

Questão de ordem

O Deputado Tadeu Martins Leite - Sr. Presidente, assim, ficaremos num pingue-

pongue. Eu falo, ele fala. Não o citei. Apenas falei sobre fatos.

O Sr. Presidente - V. Exa. poderá falar oportunamente. Não há problema. Este é o

espaço do Parlamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, V. Exa. viu novamente a tentativa. Até

parece  que  foram  perdedores.  Eles  estão  agindo  como  se  tivessem  perdido  as

eleições. Deveriam preocupar-se agora em arrumar a cidade, que está abandonada,

sem recolhimento de lixo, com ruas esburacadas, escolas sem merendas. Deveriam

preocupar-se  também  em  varrer  a  corrupção  que  está  instalada  lá  dentro,  em

governar  com tanta  gente  e  tantos  compromissos  assumidos.  Será  que a  cidade

continuará  do  mesmo jeito  que está?  Não há ninguém dos meus trabalhando na

Prefeitura,  viu,  Tadeuzinho?  Tentamos  ajudar  no  início,  mas  a  incompetência

administrativa  instalada  na  Prefeitura  é  tão  ruim  que  não  deu  para  ficar.  Nunca

tivemos  50  cargos  lá.  Participamos  da  Esurb,  disponibilizamos  recursos  na

administração,  por  exemplo,  para  reformar  o  mercado,  com R$1.500.000,00.  Mas

vocês destruíram o setor de engenharia, não conseguem fazer uma medição de obra

federal. Técnicos e engenheiros recebem R$1.600,00 em Montes Claros, Deputado

Adelmo. Ninguém quer colocar as mãos em planilhas e projetos e assiná-los. É por

isso  que  não  conseguem  executar  as  obras  e  investir  os  recursos  federais  que
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colocamos lá. Parece que há indícios de coisas erradas. Foi por isso que saímos.

Ficamos lá menos de um ano, apenas com a Esurb, e entregamos, porque havia

candidatura própria, fomos bem-sucedidos. Foi o melhor que fizemos, diferentemente

do seu comportamento e o do seu pai, que em todos os momentos era escondido

pelo candidato. Nos debates, o Ruy Muniz chegava a dizer que eu é que recebia o

apoio de vocês. E hoje V. Exa. declarou de fato, comemorou a vitória. Parabenizo V.

Exa., seu pai, Ruy Muniz e todos os que o apoiaram pela vitória. Quero que façam um

bom trabalho. Desejo boa sorte a vocês e a todos os Deputados que os apoiaram no

segundo turno,  assim  como aos  Vereadores  perdedores.  Vocês  terão  de  arranjar

empregos para eles agora e fazer o que trataram para ganhar as eleições no segundo

turno. Desejo que façam bom trabalho. Estou lá para ajudar  a cidade, desde que

queiram fazer  coisas certas,  fazer  projetos.  Estou  à disposição para  ir  a  Brasília,

procurar os nossos Ministros. Não farei o que a Oposição antiga e burra fazia em

Montes Claros, viu, Tadeuzinho? Não farei oposição à cidade. Tudo o que for bom

para Montes Claros terá nosso apoio. Estarei à disposição do Prefeito eleito. Mas

vocês fizeram uma campanha preconceituosa contra mim e agora usam a tribuna e

se posicionam como vítimas.

Uma boa pergunta: vítimas de quê? Eu que sou vítima do jogo mais rasteiro que

vocês  fizeram  para  me  tirar  a  eleição,  usando  a  máquina  escancaradamente.

Qualquer pessoa em Montes Claros é testemunha do que estou falando. Fizeram uso

da máquina,  não só  a  máquina  municipal,  mas  também a máquina estadual  e  a

máquina da Funorte, que recebe recursos federais. Pena que a polícia não chegava

quando  fazíamos  as  ocorrências  policiais.  No  entanto,  para  qualquer  ocorrência

contra  Paulo  Guedes  não  faltava  viatura.  Essa  também  foi  outra  máquina  usada

contra nós.

Mas  tudo  isso  é  passado.  Na  verdade,  estou  muito  satisfeito  com  o  resultado.

Respeito a vontade do povo de Montes Claros e estou aqui para dizer que estou à

disposição para ajudar a cidade e tocarmos o barco para frente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, observando, de plano, que não temos
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mais quórum, peço encerramento da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de terça-feira, dia 6 de novembro, às 9 horas, e para a

extraordinária na mesma data, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação,

bem como para a ordinária também de terça-feira, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 6/11/2012.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 38ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/10/2012

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa -  Registro de presença -  Execução do Hino Nacional  -  Palavras do ex-

Deputado Luiz Carlos Miranda - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do

Sr. Julián Eguren - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento

- Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Bonifácio Mourão - Dalmo Ribeiro Silva - Ivair Nogueira - João Leite - Liza Prado -

Sebastião Costa.

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 Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Usiminas pelos 50 anos de sua

fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Eliane Parreiras,

Secretária de Estado de Cultura, representando o Governador do Estado, Antonio

Anastasia;  e  os  Exmos.  Srs.  Julián  Eguren,  Diretor-Presidente  da  Usiminas;

Deputados  Federais  Eduardo  Azeredo,  Marcus  Pestana  e  Ademir  Camilo;  José

Antônio Cafiero, Cônsul-Geral da República Argentina em Belo Horizonte; Raphael

Andrade,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico,

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

Machado Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

- Fiemg -; e Luiz Carlos Miranda, Secretário de Relações Públicas da Confederação

Nacional  dos  Trabalhadores  Metalúrgicos,  ex-Deputado  Estadual  e  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Hélio Augusto Martins Rabelo,

Secretário de Estado de Trabalho e Emprego; Paulo Penido, Presidente do Conselho

Administrativo da Usiminas; Marcelo Rodolfo Chara, Diretor Vice-Presidente Industrial

da Usiminas; Vanderlei Raffi Schiller, Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos e

Desenvolvimento  Organizacional  da  Usiminas;  Roberto  Maia,  Diretor  da  Usina  de

Ipatinga;  Rômel  de  Souza,  Diretor  Vice-Presidente  de  Tecnologia  e  Qualidade  da

Usiminas; Nobuhiro Yamamoto, Diretor Vice-Presidente de Planejamento Corporativo

da  Usiminas;  e  Wander  Luís,  Presidente  da  Federaminas;  da  Exma.  Sra.  Rita,

Presidente da Caixa dos Empregados da Usiminas; e do Exmo. Sr. Fernando Lage,

Diretor-Executivo da Área de Negócios com o Setor Privado do BDMG.

Execução do Hino Nacional

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

pelos violinistas Pedro Henrique Menezes, Rafael Calaça e Rafael Pontes Ferreira.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do ex-Deputado Luiz Carlos Miranda

Boa  noite,  minhas  companheiras  e  meus  companheiros.  É  uma  alegria  muito



153
____________________________________________________________________________

grande  recebê-los  nesta  Casa  democrática  do  povo  de  Minas  Gerais.  Exmo.

Deputado João Leite, tenho a grata alegria e felicidade de ser companheiro de uma

pessoa que nos ensina muito a todo o momento. Foi muito bom conhecê-lo e saber

quanto V. Exa. faz bem ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado por estar aqui hoje

presidindo esta reunião e, na oportunidade, representando o Presidente, Deputado

Dinis Pinheiro. Exma. Sra. Secretária Eliane Parreiras, companheira e amiga, que tem

também parte da sua história na Usiminas, representando, nesta ocasião, o nosso

Governador  Anastasia.  Independentemente  disso,  ela  me confessou,  há uns dias,

logo que aprovamos o requerimento, que viria. Muito obrigado pela presença. Exmo.

Sr. Julián Eguren, Diretor-Presidente da Usiminas, argentino que está nesta Casa de

brasileiros  e  de  mineiros.  Aqui  acontece tudo que passa por  Minas  Gerais.  Com

certeza, a criação da Usiminas passou por aqui também. Exmo. Deputado Federal

Eduardo Azeredo, ex-Governador de Minas e grande amigo, sua presença muito nos

honra aqui; Exmo. Deputado Federal Marcus Pestana, Presidente do PSDB, grande

companheiro  e  grande  liderança  mineira  -  obrigado  pela  presença  -;  Deputado

Federal Ademir Camilo, companheiro, amigo e hoje também dirigente sindical, que

muito nos honra com sua presença - V. Exa. é uma pessoa por quem tenho uma

estima muito especial -; Exmo. Sr. José Antônio Cafiero, Cônsul-Geral da República

Argentina em Belo Horizonte - peguei seu cartão, mas, daqui a alguns dias, buscarei

meu vinho argentino -; Exmo. Sr. Raphael Andrade, Secretário Municipal Adjunto de

Desenvolvimento Econômico, representando o Prefeito Marcio Lacerda; meu amigo e

estimado Olavo Machado Júnior, nosso grande companheiro, amigo e maior de todos

os Presidentes que a Fiemg já teve - muito obrigado pela presença -; o Presidente da

Associação dos Aposentados de Ipatinga; a diretoria da associação; os pioneiros e

companheiros do sindicato, Valter  Oliveira; Matusalém, Presidente da Cônsul; Luiz

Gonzaga, do Sicoob; Dr. Paulo Penido, Presidente do Conselho da Usiminas; Vice-

Presidente  da  Usiminas;  Dr.  Rômel;  Marcelo  Chara;  Secretário  Hélio  Rabelo,

companheiro  de  partido  -  muito  obrigado  pela  presença  -;  ilustres  amigos,

companheiros e fraternos irmãos Deputados Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro Silva,

Liza Prado, Ivair Nogueira, enfim, todos esses grandes companheiros que fazem a

história  de  Minas;  ex-Secretário  Amílcar,  grande  amigo  e  companheiro  e  que  se
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encontra  aqui  -  muito  obrigado  pela  presença  -;  companheiros  que  vieram  de

Ipatinga, associação comercial, CDLs, Elias e Cacildo, representando a força sindical;

meu irmão e conterrâneo de Governador Valadares; meus companheiros e minhas

companheiras, hoje é uma data muito especial, às vezes triste, às vezes alegre. É

nessa tristeza que quero cumprimentar uma pessoa muito especial, D. Conceição,

representando o maior  de  todos os Presidentes que a Usiminas já  teve,  o nosso

fraterno  companheiro  e  amigo,  Dr.  Rinaldo  Campos  Soares.  Muitas  memórias  e

lembranças nos fazem recordar os momentos desta vida.

Não sou muito de escrever, mas meu filho começou a estudar comunicação e quis

que eu lesse. Na verdade, gosto de falar sem ter de ler; porém hoje é um dia muito

especial nesta Casa.

Boa  noite,  queridos  amigos,  companheiros  e  companheiras  da  Usiminas,  de

Ipatinga e de Minas Gerais. Hoje estamos aqui, na Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais,  palco  de  lutas  e  reivindicações  de  todos  os  mineiros,  para

comemorar um sonho. Há 50 anos, a partir da ousadia de nosso querido Presidente

Juscelino  Kubitschek,  empreendedor  corajoso,  visionário,  que  via  na  indústria

metalúrgica uma forma de transformar a riqueza mineral do País em impulso para a

industrialização. Plantou, na pequena vila, do Horto de Nossa Senhora, a semente do

que hoje é o maior complexo siderúrgico da América Latina. E, com ele, o Dr. Amaro

Lanari e os “sete samurais”, assim chamados os recém-formados engenheiros, que

foram estagiar no Japão em busca de conhecimento para viabilizar a construção da

Usiminas.  Esse  sonho  representava  não  somente  o  início  de  um  novo  ciclo  de

desenvolvimento para o Brasil, mas também a realização de um ideal mineiro e a

obstinação  e  competência  do  povo  japonês.  Vale  ressaltar  a  tenacidade  daquele

povo,  que,  logo  depois  de  concluída  a  Segunda  Grande  Guerra,  restaurou  sua

economia, recuperou sua autoestima e deu uma verdadeira lição a todos os povos de

como trabalhar e reconstruir com tanta rapidez. Com uma educação primorosa e, da

mesma forma, muita tecnologia e empreendedorismo, o Japão venceu, e a Usiminas

representou um símbolo dessa vitória para o mundo, sendo o primeiro investimento

japonês fora de seu país no pós-guerra.

A pequena vila  escolhida,  que tinha  na época  apenas 300 habitantes  e  alguns
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casebres, transformou-se na cidade de Ipatinga, hoje referência em desenvolvimento

para todo o Brasil.

Muitos foram os fatores que levaram as Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais ao

sucesso.  Entre  eles  a  sua concepção,  a  escolha  da  parceria  com  os  japoneses,

alguns de  seus  líderes que a tiveram como mais  do  que um projeto  profissional,

consideraram-na um projeto de vida e, principalmente, seu coração, a essência de

qualquer  empresa  e  o  que  a  Usiminas  sempre  teve  de  melhor,  que  são  seus

trabalhadores.

A começar pelos “sete samurais”, outros trabalhadores e trabalhadoras de todo o

Brasil dedicaram suas vidas e a de suas famílias a esse sonho chamado Usiminas.

Aquele antigo uniforme cinza era motivo de orgulho para todos nós. Trabalhar na

Usiminas era sinônimo de bom emprego, qualidade de vida e progresso pessoal e

profissional. Ao Japão devemos não só os investimentos aqui feitos, mas também a

implantação  da  cultura  de  valorização  de  seus  profissionais,  da  família  desses

colaboradores,  do  investimento  em  segurança  do  trabalho  e  na  comunidade  no

entorno  da  fábrica.  Dizia  o  Dr.  Amaro  Lanari  que,  ao  se  construir  uma  grande

siderúrgica, é preciso construir em seu entorno uma comunidade com qualidade de

vida.  E  assim  foi  feito.  Foi  defendendo  essa  cultura  que  o  engenheiro  Rinaldo

Campos Soares se transformou no maior líder da história da Usiminas. Com ele, a

empresa se transformou em uma grande potência da siderurgia mundial, prezando

sempre pela valorização das pessoas e da comunidade. Era uma relação muito maior

e mais promissora do que capital e trabalho. Como o próprio Rinaldo dizia, ninguém

passa pela Usiminas incólume, sem dobrar-se ao encanto de ter trabalhado nesse

projeto extraordinário chamado Usiminas.

Fui um operário simples que trabalhava de turno, que passava madrugadas no chão

da fábrica. Eu, um jovem garoto com 17 anos, fui para Ipatinga atrás de meu grande

sonho, e a Usiminas me ajudou exatamente a realizá-lo. Ela participou da compra da

minha primeira casa. A empresa cuidava da minha saúde, ajudava-me a pagar os

meus  estudos  e  os  de  meus  filhos,  proporcionando-nos  lazer,  cultura  e  centros

religiosos para a comunidade. Acabei me tornando supervisor e logo Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga. Hoje, com 38 anos de efetivo
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serviço na Usiminas, tenho o orgulho de representar os melhores trabalhadores do

Brasil. Graças a esses trabalhadores, a Usiminas enfrentou crises e desafios; graças

a esses trabalhadores, a Usiminas se tornou referência em inovação e em qualidade

de  seus  produtos,  criando  o  tão  conhecido  padrão  Usiminas.  Graças  a  esses

trabalhadores  a  Usina  Intendente  Câmara  se  transformou  em  Usiminas,  o  maior

complexo  siderúrgico  da  América  Latina.  Idealizada  por  um  sonho  de  mineiros,

brasileiros e japoneses, foi construída por uma parceria que, com certeza, só poderia

dar certo, como está ocorrendo.

Hoje, novos desafios se desenham pela frente. Com 38 anos de Usiminas e mais

de 25 anos no movimento sindical brasileiro, conheço todas as siderúrgicas do Brasil

e algumas em outros países do mundo. A meu ver, o maior desafio que a Usiminas

tem para  enfrentar  não é  econômico,  não depende de fatores externos.  O maior

desafio da Usiminas hoje é humano, é resgatar a autoestima de seus colaboradores,

autoestima essa que gerou prêmios e resultados surpreendentes para a siderúrgica

nestes 50 anos de sucesso.

Muitas foram as crises econômicas internacionais pelas quais passou a Usiminas.

Só para lembrar, nos últimos 40 anos, tivemos a crise do petróleo na década de 70, a

queda nas bolsas de valores em 1987, a crise do México em 1994, a crise dos Tigres

Asiáticos em 1997, a da Rússia em 1998 e o 11 de setembro de 2001. Em todos

esses momentos,  a  economia brasileira  estava  muito  mais  vulnerável  aos  efeitos

externos do que hoje. Ainda assim, com uma força de trabalho que acreditava na

empresa,  que  tinha  motivação,  a  Usiminas  superou  todos  esses  momentos  sem

grandes  dificuldades.  Muitas  multinacionais  que  viam  no  corte  de  despesas  com

pessoal uma saída, nos números, sua salvação, perderam-se com o próprio sistema

em meio às crises econômicas. Não foi assim com a Usiminas. É preciso entender

que são pessoas que superam crises e vencem desafios. As mesmas pessoas que

produzem aço, constroem pontes e realizam sonhos. Graças a seu capital humano, a

globalização nunca ameaçou a Usiminas, ao contrário, gerou oportunidades.

E hoje, neste novo momento, tenho a grata surpresa e o orgulho de dizer que, como

líder sindical, passei pela Presidência do Dr. Amaro Lanari, passei pela Presidência

do  Dr.  Rondon  Pacheco,  passei  pela  Presidência  do  Dr.  Ademar,  passei  pela
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Presidência do Dr. Paulino Cícero de Vasconcelos, passei pela Presidência do Dr.

Luiz André Rico Vicente. Até me esqueci desse Presidente, porque, quando houve a

privatização, o nome dele era Rico Vicente e o Collor havia tomado o dinheiro de todo

o mundo. Ele virou Secretário, Ministro e pensei: esse não é rico, ele é pobre porque

perdeu  a  caderneta  de  poupança.  Passei  pela  Presidência  do  nosso  estimado

companheiro,  Dr.  Rinaldo  Campos  Soares;  passei  pela  Presidência  do  Dr.  Marco

Antônio; passei pela Presidência do Dr. Bruno. E hoje estou aqui, enfrentando o nono

Presidente  da  Usiminas,  e  eu,  Presidente.  Então,  nove  Presidentes  já  se  foram,

ajudaram ou destruíram, mas estou  firme na simbologia e nos meus 38 anos de

persistência na construção da Usiminas.

Caro Julián, sua missão não é fácil. A Usiminas é muito mais que uma empresa, ela

é um projeto de vida para seus líderes e colaboradores. É um projeto que nasceu de

um  sonho,  ultrapassou  barreiras  e  superou  desafios.  É  preciso  recuperar  a

estabilidade dos trabalhadores e da empresa, restabelecer uma relação de confiança

mútua, recuperar o espírito de equipe, de força e altivez que fez da Usiminas o que

ela é hoje. É o mesmo espírito que permitiu sua concepção. O mesmo espírito que

construiu  hospitais,  escolas,  investiu  na  cultura,  em  educação  e  em  ambiente  e

desenvolveu a região do Vale do Aço. O mesmo espírito que valorizou a qualidade de

seus produtos e a inovação, mas, sobretudo, valorizou a sua essência, sua alma e as

pessoas. O Rinaldo se tornou uma referência, e a Usiminas, uma potência, porque

ele respeitou todos esses valores. Deu prosseguimento ao trabalho e valorizou essas

coisas que fazem a marca verdadeira da Usiminas.

A essa antiga parceria entre a Usiminas e a Techint, consolidada no novo grupo de

controle acionário,  está entregue hoje o resgate desse grande sonho. A você está

entregue o sonho de milhares de trabalhadoras e trabalhadores, o sonho da família

Usiminas. A você está entregue um sonho de Minas e do Brasil.

Isso é a Usiminas, e, por isso, hoje comemoramos 50 anos de sonhos e realidades!

Parabéns a todos os pioneiros; aos líderes que por essa empresa passaram; a esta

pessoa - quando começamos a falar nela, transformamo-nos, virando um ninguém -,

o Dr. Rinaldo Campos Soares; a você, Julián Eguren; aos acionistas e a todos os

trabalhadores que têm esta alma de aço, de aço da Usiminas. Peço uma salva de
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palmas especial para aquele que deve estar no lugar mais extraordinário do mundo,

para  esta  pessoa  extraordinária  que  nos  deixou  e  deixa  saudades,  que  é  o  Dr.

Rinaldo Campos Soares. Muito obrigado e boa noite.

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  -  O Deputado João Leite,  representando o  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr. Julián

Eguren, Diretor-Presidente da Usiminas, de placa alusiva a esta homenagem. A placa

a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A trajetória da Usiminas se confunde

com a história da industrialização do Brasil. Com operações inicialmente restritas à

produção do aço, a empresa cresceu e se reinventou, sempre em busca de um de

seus principais diferenciais competitivos: os produtos de maior valor agregado. Aberta

a  inovações  tecnológicas  e  à  melhoria  contínua  de  seus  processos,  a  usina

diversificou seus mercados e,  mesmo em momentos de crise econômica mundial,

alcançou  índices  positivos  de  qualidade  e  produtividade.  Sinônimo  de

desenvolvimento,  a  Usiminas  também  priorizou  sua  vocação  social,  educativa,

cultural  e  ambiental.  No momento em que completa meio século de atividades, a

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  à  Usiminas  justa  homenagem,

relembrando sua importância para o Estado e para o País”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Deputado Luiz Carlos Miranda para me

acompanhar nesta entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Julián Eguren

Senhoras e senhores, boa noite. Exmo. Sr. Deputado João Leite, representando o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais; Exma. Sra. Eliane Parreiras, Secretária de Estado de Cultura, representando

o Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia; Exmo. Sr. Deputado

Federal Eduardo Azeredo; Exmo. Sr. Deputado Federal Marcus Pestana; Exmo. Sr.

Deputado Federal Ademir Camilo; Exmo. Sr. José Antônio Cafiero, Cônsul-Geral da



159
____________________________________________________________________________

República  Argentina  em  Belo  Horizonte;  Exmo.  Sr.  Raphael  Andrade,  Secretário

Adjunto de Desenvolvimento Econômico, representando o Prefeito Municipal de Belo

Horizonte,  Marcio  Lacerda;  Exmo.  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  Presidente  da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Exmo. Sr. Luiz Carlos

Miranda, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga e autor

do requerimento que deu origem à homenagem pelos 50 anos da Usiminas; Exmo.

Sr.  Paulo  Penido,  Presidente  do  Conselho  Administrativo  da  Usiminas;  Exmo.  Sr.

Bertoldo Machado Veiga, ex-Presidente do Conselho de Administração da Usiminas;

Sra. Conceição Soares, esposa do Sr. Rinaldo Campos Soares; e Exma. Sra. Rita

Rebelo  Fonseca,  Presidente  da  Caixa  dos  Empregados  da  Usiminas,  agradeço

especialmente à diretoria e aos empregados da Usiminas que hoje nos acompanham.

Também agradeço aos pioneiros da Usiminas, conhecidos como os “sete samurais”, e

também ao resto dos familiares que hoje nos prestigiam com sua presença. Investido

de orgulho e consciente de minhas responsabilidades, ocupo a tribuna maior desta

Casa,  onde  o  espírito  democrático  dos  mineiros  se  consagra  pela  ação  e  pelo

diálogo. E aqui me sinto ainda mais gratificado, justamente pelos contornos especiais

que  ora  nos  reúnem  aqui:  o  reconhecimento  a  um  percurso  histórico  muito  bem

situado no memorial afetivo da terra de JK - Juscelino Kubitschek -, os 50 anos da

Usiminas.

A ocasião é verdadeiramente oportuna. Afinal, nas terras de Minas, um grupo de

idealistas  estabeleceu  um  sonho:  ver  as  riquezas  minerais  deste  solo  serem

transformadas em aço, o insumo básico para a industrialização do País. De fato, o

espírito corajoso que se estabeleceu em Ipatinga, há 50 anos, materializou-se em

uma  obra  fundamental  para  o  desenvolvimento  do  Brasil  e  da  siderurgia  latino-

americana. Constituída a partir de uma extraordinária força binacional, Brasil-Japão, a

Usiminas soube atravessar os desafios da história como expressão do valor de sua

equipe  e  da  união  de  forças  políticas  e  econômicas,  que a  tornaram um  projeto

possível.

Desde 1962, quando o Presidente da República João Goulart acendeu o alto-forno

1  na  usina  de  Ipatinga,  muitas  transformações  nos  levaram  até  estes  50  anos.

Construir um complexo industrial em uma região ainda carente de infraestrutura, a
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questão da mão de obra, as negociações políticas, muitos foram os desafios. Todavia,

em  que pesem as  transformações  econômicas  e  políticas  vividas  pelo  Brasil  nos

últimos 50 anos, a Usiminas transformou-se no maior complexo siderúrgico de aços

planos da América Latina.

Em Minas Gerais, a Usiminas dispõe de uma planta siderúrgica capacitada para

produzir  uma  linha  completa  de  aços  planos.  Temos  o  mais  moderno  centro  de

pesquisas  da  América  Latina,  referência  internacional  em  processos  e

desenvolvimento de novos produtos. A Usiminas Mecânica, a Automotiva Usiminas e

a Mineração Usiminas, além de centros de serviço e distribuição, também operam no

Estado. Podemos afirmar, portanto, que Minas Gerais possui um sistema industrial de

classe mundial, capaz de ir da extração sustentável do minério de ferro à fabricação

de bens de capital com o mais alto patamar tecnológico.

Nos  últimos  cinco  anos,  a  Usiminas  investiu  mais  de  11  bilhões  de  reais  na

modernização de suas unidades e no aumento da produção de aços de maior valor

agregado. Apenas como exemplo, o Vale do Aço ganhou recentemente uma nova

coqueria; a linha de galvanização foi dobrada para atender ao crescimento do setor

automotivo, e foi adquirida a tecnologia de resfriamento acelerado para produção de

chapas especiais para o mercado de óleo e gás e naval. Posso lhes dizer que, apesar

da crise econômica mundial,  nenhuma outra empresa em nosso mercado investiu

tanto na melhoria de seus produtos e serviços, a fim de contribuir para o crescimento

econômico do Brasil.

Nosso  desafio  agora  é  fazer  valer  esses  investimentos,  transformá-los  em

resultados  e,  consequentemente,  gerar  maior  valor  econômico  para  o  País.

Paralelamente, atuar fortemente na busca por processos industriais mais eficientes e

por  maior  integração  com  os  nossos  clientes.  Todavia,  todo  esse  esforço  de

investimento e gestão será insuficiente se não encontrarmos um ambiente propício ao

crescimento industrial. A carga tributária, a burocracia, o alto custo do trabalho e a

ineficiência logística rebaixam o potencial competitivo do País.

A partir  de  2004,  a  participação  do  valor  agregado  do  setor  industrial  no  PIB

brasileiro  caiu de  19,2% para  14,6%,  em 2011.  A participação do valor  agregado

industrial no PIB dos países asiáticos é notavelmente superior: em 2010, na China, a
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participação foi de 29,6%; na Indonésia, de 24,8%; na Tailândia, de 35,6%, e, na

Coreia, de 30,6%. Todos os países da região possuem um forte déficit no comércio de

produtos industrializados. O saldo comercial internacional de bens manufaturados do

Brasil começou a cair em 2005, ficou negativo em 2011 e piorou rapidamente. Passou

de um superávit de 7 bilhões de dólares, em 2005, para um déficit de 90 bilhões de

dólares, em 2011.

A cadeia de valor do aço está particularmente exposta a esses riscos: muitos dos

nossos concorrentes no mercado mundial são empresas estatais para as quais não

são relevantes critérios como rentabilidade, decisões de investimentos ou escolhas

comerciais. Existe ainda um fenômeno mais preocupante que se soma à importação

direta do aço: é a importação de produtos com alto conteúdo de aço, que ameaçam

toda  a  cadeia  de  valor  do  nosso  sistema industrial.  O  comércio  indireto  do  aço

brasileiro praticamente dobrou desde 2009, passando de 2,7 milhões de toneladas

para um valor histórico de 5 milhões de toneladas em 2011, valor superior à produção

anual da usina de Ipatinga.

Hoje, no Brasil, o consumo aparente de aço é de 130kg “per capita”, menos que a

média mundial, que é de 197kg. É também muito menos que o consumo atual da

China, que é de 465kg “per capita”, ou da Coreia, que é de 1.170kg “per capita”.

Há 10 anos, a China tinha um consumo de aço similar ao brasileiro, que era de

120kg “per  capita”.  Uma década de crescimento econômico,  de investimentos em

infraestrutura e de integração industrial permitiram aos chineses triplicar o consumo

de aço “per  capita”.  Nosso desafio  é  o  de  promover  a  mesma transformação no

Brasil. Para vencer esse desafio é necessário agir internamente, com investimentos

na  estrutura  industrial  que  permitam  introduzir  inovações  nos  produtos  e  nos

processos  produtivos,  além  do  incremento  na  formação  dos  nossos  recursos

humanos.  Nesse  cenário,  consideramos  muito  bem-vindas  as  últimas  medidas

governamentais  de  apoio à  competitividade industrial.  Estamos no caminho certo.

Mas sabemos que ainda há oportunidades na criação de  um  ambiente  de  maior

isonomia competitiva. E, principalmente, oportunidades de promoção do crescimento

do mercado interno, a partir de um ciclo de investimentos na infraestrutura do País.

Com as  cadeias  industriais  enfraquecidas,  senhoras  e  senhores,  o  Brasil  perde
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competitividade mundial, e deixa de investir e gerar novos postos de trabalho. Somos

hoje milhares de trabalhadores que se dedicam, dia a dia, a fazer da Usiminas líder

no  mercado  interno  de  aços  planos.  São  empregados  qualificados,  formados

mediante  investimentos  em  treinamento  e  capacitação  de  padrão  internacional.

Recentemente uma parceria do nosso Centro de Desenvolvimento de Pessoal com o

Sistema Fiemg acaba de criar  a  maior  unidade do Senai  em Minas  Gerais,  com

capacidade  para  treinar  3  mil  trabalhadores  no  Vale  do  Aço;  uma  prova  do

compromisso da Usiminas de desenvolver melhores oportunidades profissionais.

Diante  de  todo esse contexto,  que gostaríamos  de reforçar,  precisamos unir  os

nossos esforços em prol da melhoria da competitividade de nossa indústria. Essa não

deve ser uma bandeira apenas do empresariado,  mas também da sociedade civil

organizada, dos sindicatos, dos Poderes Executivo e Legislativo. Afinal, o crescimento

equilibrado da indústria, com equidade tributária, não depende apenas da iniciativa e

do esforço próprio do setor, mas igualmente da eficiência global do País.

Reflexões  como essas  ensejam  uma  questão  maior,  que  transcende  a  própria

Usiminas. Que tipo de crescimento queremos para o Brasil? Que tipo de crescimento

queremos  para  Minas  Gerais?  Por  isso,  nos  50  anos  de  um  extraordinário

empreendimento industrial que nasceu em Minas, fruto do desejo político e industrial

de  mineiros,  gostaríamos de deixar  essa indagação para todos,  na esperança de

apoiarem o setor produtivo na busca por um ciclo de crescimento sustentado e por

uma matriz de custos mais equilibrada no Brasil.

Senhoras  e  senhores,  nesses  meses  tive  a  oportunidade  de  visitar,  com  muita

frequência,  nossas  usinas  e  escritórios,  como também  nossos  clientes  e  nossas

comunidades.  Tive  encontros  com  os  representantes  das  nossas  instituições  e

entidades de classe,  conversas com parceiros  e  líderes de opinião.  Em todas as

vezes, fui recebido com atenção e respeito. Além disso, senti uma grande expectativa

em relação a nossa empresa. O Brasil torce para que a Usiminas esteja à altura dos

desafios do País e da sua própria história. Essa é uma grande responsabilidade para

todos nós, e depende só de nós, da nossa força, confiança e determinação. Tal como

nos últimos 50 anos, a Usiminas continuará dando sua contribuição fundamental ao

progresso do Brasil e Minas Gerais.
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Quero, por fim, reiterar o meu imenso orgulho de liderar uma empresa com esse

padrão no momento de seu cinquentenário. Minha vida tem sido percorrer diversos

países da América Latina até conhecer o Brasil. Nessas andanças, sempre ouvi falar

da Usiminas, do padrão Usiminas, da qualidade Usiminas. Isso se fixou em minha

mente. Que orgulho o destino me reservou, de poder continuar a obra dos que me

antecederam - e em particular gostaria de mencionar os Drs. Amaro Lanari e Rinaldo

Campos Soares, pioneiros, que atravessaram o tempo com determinação, vencendo

desafios de todos os tipos e, acima de tudo, sendo fiéis aos seus sonhos de origem.

Manifesto  o  nosso  agradecimento  ao  Presidente  e  ao  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda, pela iniciativa de homenagear a Usiminas no dia de hoje. O gesto de V. Exa.

acolhe generosamente os nossos colaboradores, aos quais também reverenciamos.

Repito: muitos são os desafios. Mas, com a união de todos os setores políticos e da

sociedade, o calor que acendeu o alto-forno 1 na usina de Ipatinga manterá acesa,

para sempre acesa, a chama que impulsionará os próximos 50 anos. O futuro terá a

dimensão que os nossos sonhos alcançarem. Saberemos construí-lo,  juntos,  com

ação e trabalho. Contem conosco. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  os  artistas  Fernanda  Takai  e  Lô

Borges, que farão uma homenagem ao Clube da Esquina.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exma.  Sra.  Eliane  Parreiras,  Secretária  de  Estado  de  Cultura,  representando o

Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Antonio  Anastasia;  Exmos.  Srs.  Julián

Eguren,  Diretor-Presidente  da  Usiminas;  Deputado  Federal  Eduardo  Azeredo,  ex-

Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  ex-Senador  da  República;  Deputado

Federal  Marcus  Pestana;  Deputado Federal  Ademir  Camilo;  José Antônio Cafiero,

Cônsul-Geral  da  República  Argentina  em  Belo  Horizonte;  Raphael  Andrade,

Secretário  Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico,  representando  o  Prefeito

Municipal de Belo Horizonte, Marcio Lacerda; Olavo Machado Júnior, Presidente da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Luiz Carlos Miranda,

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, autor do requerimento que deu
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origem a esta reunião.

O Deputado Luiz Carlos Miranda passou pela Assembleia Legislativa e tratou logo

de  lembrar  os  50  anos  da  Usiminas.  Ele  fez  esse  requerimento  para  que  a

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  em  nome  do  povo  mineiro,

fizesse esta homenagem a essa empresa que nos enche de orgulho. Muito obrigado

pela presença de todos.

Sem dúvida alguma hoje é uma noite especial para esta Casa homenagear essa

empresa  tão  importante  para  nós.  Gostaria  de  parabenizar  o  Presidente,  porque

certamente  é  uma  das  solenidades  mais  apreciadas  na  Assembleia,  com  tantas

pessoas presentes, muito especiais para Minas Gerais, que se juntaram à Assembleia

Legislativa para fazer  esta homenagem. Quero daqui  saudar  também o Dr.  Paulo

Penido, Presidente do Conselho, que se encontra aqui com a sua esposa Sônia; a

viúva do Dr. Rinaldo Campos Soares, essa figura tão importante para o nosso país e

para Minas Gerais,  meus amigos do governo Aécio Neves. Vejo Fernando Lages,

Diretor  Executivo  do BDMG; e Leri,  que está emprestado lá  na Usiminas.  Queria

saudar também Amilcar Martins, esse querido amigo e ex-Secretário de governo e

também Deputado da Assembleia Legislativa, um grande companheiro. É uma alegria

receber  todos  da  Usiminas.  Registro  a  presença do Secretário  de  Trabalho  Hélio

Rabelo  e  de  tantas  pessoas  queridas  que  vieram  para,  junto  com  a  Assembleia

Legislativa, homenagear essa empresa tão importante.

Estava combinando já com o Presidente aqui que nós, ex-jogadores, estamos com

saudades daqueles jogos lá na apoteose. Antes, eu, Nelinho e Luisinho tínhamos de

enfrentar o professor, Dr. Rinaldo. Agora será o maestro, não é mesmo? É assim que

se  fala.  Já  estamos  marcando  o  próximo  jogo  para  enfrentarmos  novamente  a

apoteose lá. Iremos com força total. Estamos só aguardando o convite.

Tenho  grande  alegria  em  presidir  esta  merecida  homenagem  aos  50  anos  da

Usiminas, companhia tão sólida quanto o aço que produz, hoje um patrimônio dos

mineiros e um marco na industrialização do Estado.

Inaugurada  em  outubro  de  1962,  com o  nome de  Usina  Intendente  Câmara,  a

empresa  nasceu  da  estratégia  do  então  Presidente  Juscelino  de  aumentar  a

produção de aço para atender à demanda das indústrias nacionais. Ao mesmo tempo,
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empresários e políticos mineiros uniam seus anseios de instalar uma siderúrgica no

Estado  à  necessidade  de  investidores  japoneses  de  exportar  tecnologia  e

internacionalizar seu capital.

Faço  um  parêntese  lembrando  do  sonho  de  tantos  mineiros.  A  Assembleia

Legislativa, é claro, apoia incondicionalmente a Usiminas. Certa vez um mineiro quis

fazer uma rodovia duplicada de aço pelas montanhas de Belo Horizonte a Ipatinga.

Digo isso para vocês sentirem o que a Usiminas representa. Ela está no sonho dos

mineiros.

A aliança  rendeu  frutos,  resultando  em  uma empresa  confiável,  que,  desde  os

primeiros  tempos,  deu  mostras  de  sua  capacidade  de  conciliar  estabilidade  e

inovação. A filosofia da companhia que compreende o futuro como desdobramento

das  decisões  tomadas  no  presente  levou-a  a  desempenhar  papel  decisivo  no

crescimento econômico não apenas de Minas, mas do Brasil.  A Usiminas atua em

sete Estados brasileiros, lidera o mercado de aços planos no País e possui o maior e

mais moderno complexo siderúrgico da América Latina.

O Centro de Tecnologia Usiminas, implantado em 1971, continua sendo referência

internacional.  Além  de  possibilitar  o  desenvolvimento  de  produtos  de  ponta  com

elevado valor agregado para as empresas do grupo, o centro é reconhecido por seu

sistema  de  emissão  de  patentes  e  pelo  assessoramento  a  empreendimentos

nacionais  e  estrangeiros.  Os  constantes  e  vultosos  investimentos  em  tecnologia

possibilitaram ao grupo Usiminas o domínio de  atividades de todas as etapas da

cadeia produtiva do aço, desde a extração e o beneficiamento do minério de ferro até

a distribuição e o transporte dos produtos finais. A companhia é também um modelo

de harmonização entre bons resultados econômicos e responsabilidade ambiental e

social.

Gosto muito de fazer caminhada no Cariru, uma beleza de pista. Acho que é a

melhor do Brasil, muito arborizada, não tem sol, os animais chegam na beira da pista.

Sempre aproveito para ir lá quando vou a Ipatinga. Além disso, temos de lembrar da

recuperação da mata ciliar pela Usiminas. É espetacular.

A Usiminas contribui para a preservação de áreas verdes, financia programas de

reflorestamento, promove a educação ambiental e atua preventivamente para reduzir
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a  poluição  e  promover  o  uso  racional  de  insumos,  água  e  energia.  Em  justo

reconhecimento  à  sua  excelência  em  gestão  ambiental,  a  Usiminas  se  tornou  a

primeira  siderúrgica  brasileira  a  receber  o certificado de qualidade ISO 9001 e a

segunda do mundo a obter a certificação ISO 14001. Ademais, por cumprirem à risca

estritas exigências internacionais, os produtos da Usiminas fazem jus a selos verdes,

que atestam seu compromisso com a sustentabilidade. Ipatinga, berço da companhia,

possui,  em  razão  do  cinturão  verde  plantado  ao  redor  da  usina,  área  verde  por

habitante oito vezes superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O

Município de Cubatão, em São Paulo, onde está localizada outra usina importante,

tornou-se exemplo mundial de programa de recuperação ambiental, graças às ações

empreendidas pela Usiminas desde a década de 1990, quando o controle acionário

era da antiga Cosipa.

A Usiminas trata cada comunidade em que está presente com o mesmo carinho

com  que  cuida  do  meio  ambiente,  procurando  contribuir  para  o  desenvolvimento

social e fomentar a economia local.

Exemplo bem-sucedido de entidade filantrópica por ela financiada é a Fundação

São Francisco Xavier, de grande relevância na região do Vale do Aço. Procurando

partilhar  amplamente  suas  conquistas  econômicas  com  a  sociedade,  a  Usiminas

patrocina  atividades  esportivas  e  culturais  em todo  o  País,  por  meio  do  Instituto

Cultural Usiminas.

É a combinação de suas atitudes nos planos econômico, tecnológico, ambiental e

social que faz da Usiminas uma empresa tão estável e tão sólida: uma companhia

que  consegue manter  o  dinamismo mesmo em  momentos  de  crise  internacional,

como este que agora atravessamos.

Isso  se  dá  também  devido  à  qualidade  do  trabalho  de  seus  funcionários  e  à

criteriosa atuação de seus dirigentes. Aproveito a ocasião para parabenizar, por sua

eficiente gestão, o Diretor-Presidente, Julián Eguren, que muito nos honra com sua

presença.

Por essa história de grandes realizações, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais

aplaude  a  Usiminas,  modelo  de  conciliação  de  desenvolvimento  econômico  e

tecnológico, com a preservação de alguns dos valores mais caros ao povo mineiro: a
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coerência, a responsabilidade e a transparência. 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 30, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

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

dia 30/10/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Neider Moreira, Rogério Correia e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Lafayette

de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

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 por aprovada e é subscrita

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

destina a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

ofício dos Presidentes das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e

de  Participação  Popular,  convidando  esta  Comissão  para  participar  da  reunião

conjunta de audiência pública para apresentação da proposta de revisão do PPAG

2012-2015, exercício 2013, a ser realizada no dia 5 de novembro, às 14h30min, no

Plenário desta Casa. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.393/2012,

no  1º  turno  (Lafayette  de  Andrada),  e  3.411/2012,  no  1º  turno  (Ivair  Nogueira).

Registra-se a presença do Deputado Délio Malheiros. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Rogério Correira em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater o Projeto
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de Lei nº 3.461/2012, de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei nº 15.293,

de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de Educação Básica do Estado, e

a Lei nº 15.301, de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa

Social  do  Poder  Executivo  e  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso  ao  Gerente  Élcio  Francisco  de  Siqueira  e  aos  técnicos

Walace Alexandre Costa e Lucimar Adão dos Santos, lotados no Distrito Regional

Oeste da COPASA, pelo fundamental empenho para instalação de rede coletora de

esgoto na  Rua Deusdalma,  Bairro Nova Gameleira.  Foi  recebido pelo  Presidente,

para posterior apreciação, requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que

solicita seja formulada manifestação de aplauso à Juíza de Direito, Sra. Valéria da

Silva Rodrigues, da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo

Horizonte, por ser uma das idealizadoras do Programa Oportunidade Legal - OLÉ -,

promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duarte Bechir - João Leite - Lafayette de Andrada -

Rogério Correia.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 24/10/2012

Às  10h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Paulo

Lamac  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

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

requerimento  do  Deputado  Paulo  Lamac,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica  o

recebimento de convite das Comissões de Participação Popular e de Fiscalização
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Financeira  e  Orçamentária  para  a  audiência  conjunta  para  a  apresentação  da

proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  exercício  de  2013,  a  se  realizar  em

5/11/2012, às 14h30min, no Plenário desta Casa; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais

(6,  11  e  15/9/2012);  da  Sra.  Eliane  Parreiras,  Secretaria  de  Estado  de  Cultura

(6/9/2012); da Sra. Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento da Rede de

Ifes (11/9/2012). Nesse momento, registra-se a presença do Deputado Duarte Bechir.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.277/2011

(Deputado Carlin  Moura)  e 3.391/2012 (Deputado Bosco),  ambos em turno único.

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

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

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.319/2012 com a  Emenda nº  1,  da Comissão de Constituição e  Justiça (relator:

Deputado Bosco). e 3.321/2012 (relator: Deputado Neilando Pimenta), que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 3.683, 3.695, 3.701 e 3.719/2012. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 203/2011 e 3.022 e 3.212/2012. 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 Bosco (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de

audiência pública para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício

2012, no âmbito da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano e da Rede de

Ciência,  Tecnologia  e  Inovação.  São  recebidos  os  requerimentos  dos  Deputados

Sargento Rodrigues em que solicita  seja encaminhado à Secretária  de Estado de

Educação pedido  de  providências  para  a adoção de medidas  necessárias  ao  fiel

cumprimento da Lei nº 18.372, de 2009, especialmente na Escola Estadual Pandiá

Calógeras, em razão de denúncias de irregularidade no comércio de alimentos nas

dependências  dessa Escola;  e Paulo Lamac (2)  em que solicita  sejam realizadas
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reunião  com  convidados  para  debater  o  Projeto  Escolas  em  Rede,  que  trata  da

inclusão digital da rede estadual de educação, e reunião de audiência pública para

debater o cumprimento, pelo Estado, da Lei Federal nº 11.161, de 2005, que dispõe

sobre o ensino de língua espanhola. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Paulo Lamac.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/10/2012

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier e Romel Anízio, membros

da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Sávio Souza Cruz

e Lafayette de Andrada.  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 cumprir o que determina a Lei de

Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação, por parte do

Poder  Executivo,  do  cumprimento  das  metas  fiscais  estabelecidas  para  o  Estado

referentes ao segundo quadrimestre de 2012, a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento de ofícios do

Sr. Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado em exercício, publicados no

“Diário do Legislativo” de 18/10/2012. A seguir, comunica que estão abertos até o dia

12/11/2012 os prazos para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.471

e  3.472/2012  e  faz  a  leitura  do  ofício  enviado  pelo  Deputado  Gustavo  Corrêa,

Presidente  da  Comissão  de  Administração  Pública,  convidando  os  Deputados

membros desta Comissão para participarem da audiência pública com técnicos do

Executivo  para  debater  a  proposta  de  revisão  do  PPAG-2012-2015,  exercício  de

2013, no âmbito da Rede de Governo Integrada, Eficiente e Eficaz, a ser realizada no

dia 13/11/2012, às 14h30min. O Deputado João Vítor Xavier retira-se da reunião. A
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Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Felipe

Magno Parreiras de Sousa, Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e

Orçamentária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a

Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, titular dessa Pasta; e Kleber Mateus, Assessor da

Secretaria  de  Estado  da  Fazenda;  e  as  Sras.  Maria  da  Conceição  Barros  de

Rezende, Superintendente da Secretaria de Estado de Fazenda, representando o Sr.

Leonardo Maurício Colombini  Lima,  titular  dessa Pasta;  e Maria Rita  de Carvalho

Rocha, Diretora Central de Gestão Fiscal da Seplag, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

consta das notas taquigráficas. O Presidente registra a presença dos alunos do 4º

período de Direito, da Unipac, de Teófilo Otoni. A Presidência retoma os trabalhos

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

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

apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  1.639/2012  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão.

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

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 736/2012 na forma do Substitutivo nº

1,  da Comissão de Constituição e Justiça,  com a Emenda nº 1,  da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Lafayette de Andrada,

em virtude de redistribuição),  e  1.023/2011 na forma do Substitutivo nº  4,  e pela

rejeição dos  Substitutivos  nº  1,  da  Comissão de Constituição  e  Justiça,  nº  2,  da

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e nº 3, da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (relator: Deputado Antônio Júlio). Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Deputado Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  debater  o

Projeto de Lei nº 3.418/2012, anexado ao Projeto de Lei nº 1.639/2011, que propõe

relevantes alterações na legislação tributária  do Estado.  Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária do dia

25/10/2012,  às  14h45min,  para  apreciação  do  parecer  do  Projeto  de  Lei  n°

3.491/2012, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Romel Anízio - Duarte Bechir - Ulysses Gomes - Antônio

Júlio - Sargento Rodrigues - Luzia Ferreira.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2012

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Sargento Rodrigues e João Leite (substituindo o Deputado Juninho

Araújo,  por  indicação da Liderança do BAM),  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  João  Leite,

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

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

destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da

seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Deputados  Zé  Maia  e  André  Quintão,

Presidentes  das  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  de

Participação  Popular,  respectivamente,  convidando  a  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social para participar da reunião de audiência pública conjunta

para a apresentação da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, a

ser realizada no dia 5 de novembro próximo, às 14h30min, no Plenário desta Casa;

Bosco, Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, convidando a

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para participar da reunião de

audiência pública conjunta para a apresentação da proposta de revisão do PPAG

2012-2015,  exercício  2013,  a  ser  realizada  no  dia  6  de  novembro  próximo,  às

9h30min, no Teatro desta Casa; e Doutor Wilson Batista, Presidente da Comissão de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  encaminhando  à  Comissão  do

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião
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Extraordinária daquela Comissão, realizada em 19/ 9/2012, que teve por finalidade

debater  o  histórico  de  luta  das  pessoas  com  deficiência.  A Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.514/2011  e  3.314/2012  (Pompílio  Canavez);

3.336/2012 (Carlos Pimenta) e 2.945/2012 (Tadeu Martins Leite), todos em 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. Os Projetos de

Lei nºs 2.514/2011, 2.945, 3.314, 3.336, 3.446, 3.459, 3.464 e 3.468/2012, todos em

turno único, foram retirados de pauta, por determinação da Presidente da Comissão,

por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

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

Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater as relações

trabalhistas da Cenibra S.A. com seus empregados; dos Deputados André Quintão e

Carlin  Moura,  em  que  solicitam  seja  realizado  debate  público  na  Comissão  do

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  em  conjunto  com  a  Comissão  de

Participação  Popular  com  o  tema  "Conselho  Tutelar  e  Sipia:  um  desafio  a  ser

enfrentado por uma infância e juventude protegidas", por ocasião do Dia Nacional do

Conselho Tutelar, comemorado em novembro; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e da

Deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social em conjunto com

a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  para  discutir  a

proposta de redução de carga tributária em vários setores da indústria no Estado.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2012
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Às 11h3min,  comparecem na Sala das Comissões os  Deputados Tiago Ulisses,

Duarte Bechir (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança

do BTR) e Hely Tarqüínio (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por indicação

da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,  em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício dos Deputados

Zé Maia e André Quintão, respectivamente Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e da Comissão de Participação Popular, convidando os

membros desta Comissão para participar da reunião de audiência pública conjunta

para a apresentação da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, a

ser realizada no dia 5 de novembro próximo, às 14h30min, no Plenário desta Casa.

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  dos

Deputados Célio Moreira, Sávio Souza Cruz e Tenente Lúcio em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão com as Comissões

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo para debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício

2013, no âmbito da Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável. A Presidência

recebe,  para posterior  apreciação,  os  requerimentos  dos Deputados Sávio  Souza

Cruz em  que solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

Medida Provisória nº  579, de 2012,  que dispõe sobre as concessões de geração,

transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,  sobre  a  redução  dos  encargos

setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras providências; Celinho do Sinttrocel

em  que  solicita  a  realização  de  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a

implementação  das  novas  regras  de  concessão  para  exploração  das  usinas

hidrelétricas, adotadas pelo Governo Federal, e a posição da Cemig frente à questão;

e Duarte Bechir em que solicita a realização de reunião de audiência pública para

discutir a Medida Provisória 579, que trata da renovação das concessões do setor
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elétrico. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 outubro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - João Vítor Xavier.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/10/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco, Gilberto Abramo, Rômulo Viegas e Duarte Bechir  (substituindo o Deputado

Glaycon  Franco,  pelo  BTR),  membros  da  supracitada Comissão.  Estão  presentes

também os Deputados Sargento Rodrigues, Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, 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. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do  parecer  do  relator,  Deputado Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição,  que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.491/2012, com a Emenda nº 1, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Gilberto Abramo. Registra-se a presença do Deputado Sebastião Costa.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Valadares  -  Glaycon  Franco  -  Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Henrique.
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ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

30/10/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Maria  Tereza  Lara  e  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,

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 obter esclarecimentos sobre denúncias de pagamento de

propina em esquemas de contravenção em jogo do bicho e caça-níqueis, crimes de

favorecimento de exploração sexual, manutenção de casa de prostituição e violência

contra o Sr. Frederico Márcio Arbex, em Juiz de Fora. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Rogério de Melo Franco Assis Araújo,

Chefe do 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora, que é convidado a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça

suas exposição. 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  da  Deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para discutir os procedimentos relativos ao processo de

adoção de crianças e adolescentes no Estado, bem como para colher sugestões que

facilitem e incentivem a adoção; do Deputado Pompílio Canavez em que solicita seja

realizada  visita  desta  Comissão ao presídio  da  Comarca de Três  Corações  para

verificar  as  condições  do  estabelecimento  prisional,  bem  como  para  obter

esclarecimentos sobre denúncias de maus-tratos aos presos ali recolhidos. Cumprida

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.
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Paulo Lamac, Presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2012

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Glaycon  Franco,  Gustavo  Valadares,  Luiz  Henrique  e  Adelmo  Carneiro  Leão,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério

Correia,  Lafayette  de  Andrada  e  Duarte  Bechir.  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 André Quintão em que comunica a sua ausência nesta

reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 3.506/2012 (Deputado

Sebastião Costa); 3.504, 3.507, 3.512 e 3.520/2012 (Deputado Gustavo Valadares);

3.515  e  3.516/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.509  e  3.514/2012  (Deputado

Glaycon  Franco);  3.511  e  3.518/2012  (Deputado  Rosângela  Reis);  e  3.510  e

3.517/2012 (Deputado André Quintão). 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 1.585, 1.856/2011, 3.208,

3.222  e  3.260/2012  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do

Deputado Glaycon Franco, aprovado pela Comissão. É aprovado requerimento do

Deputado Luiz Henrique em que solicita seja alterada a Ordem do Dia para que os

Projetos de Lei nºs 3.451, 3.461 e 3.501/2012 sejam apreciados, respectivamente, em

terceiro, quarto e quinto lugares da 1ª Fase. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.491/2012, com a Emenda nº 1, registrando-se o voto contrário do

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir,  neste  ato,

substituindo  o  Deputado  Luiz  Henrique,  de  acordo com o  art.  117 do Regimento

Interno). Registra-se a presença do Deputado Bruno Siqueira. É distribuído em avulso
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o parecer concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,

do Projeto de Lei Complementar nº 27/2012, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Gustavo Valadares). Após discussão e votação, é aprovado o parecer concluindo pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.451/2012, com as Emendas nºs 1, 2 e 3 (relator: Deputado Glaycon Franco). Retira-

se da reunião o Deputado Luiz Henrique que é substituído pelo Deputado Lafayette

de Andrada, por indicação do BTR. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei  nº  3.461/2012,  na  forma do Substitutivo  nº  1 (relator:  Deputado Sebastião

Costa).  É  distribuído  em  avulso  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2012 (relator:

Deputado Sebastião Costa). Retiram-se da reunião os Deputados Bruno Siqueira e

Lafayette de Andrada, este último sendo substituído pelo Deputado Duarte Bechir, por

indicação do BTR. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,

os pareceres concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no

1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  81/2011  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco);

1.787/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis,  parecer  lido  pelo  Deputado

Sebastião  Costa);  3.003/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa)  e  3.421/2012

(relator: Deputado Gustavo Valadares). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs

2.077/2011  e  2.883/2012,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião

Costa.  São convertidos em diligência à Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Econômico o Projeto de Lei nº 3.311/2012; à Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto

de Lei nº 3.489/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa); e à Secretaria de Estado

de  Planejamento  e  Gestão  e  ao  autor  o  Projeto  de  Lei  nº  3.481/2012  (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis,  requerimento  lido  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,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
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2.648/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de

redistribuição); 3.090, 3.480, 3.483/2012, este com a Emenda nº 1, 3.487, 3.492/2012

(relator: Deputado Luiz Henrique, pareceres lidos pelo Deputado Sebastião Costa);

3.473,  3.477/2012  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco);  e  3.482/2012  (relator:

Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 3.478, 3.484, 3.485, 3.493, 3.494 e 3.502/2012. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 30 de outubro, às 18

horas, com a finalidade de apreciar  os pareceres para 1º turno do Projeto de Lei

Complementar nº 27/2012 e do Projeto de Lei nº 3.501/2012, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/10/2012

Às  14h43min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o  Deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança do Bloco

Transparência  e  Resultado)  e  os  Deputados  Tiago  Ulisses,  Antônio  Júlio,  Romel

Anízio,  Ulysses  Gomes,  Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),

membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Lafayette de

Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
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compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer

que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.491/2012 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, do qual é relator. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. O Presidente recebe requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado

de Minas Gerais  pedido de informações,  referentes aos últimos quatro meses,  do

valor bruto mensal nominalmente identificado do subsídio ou da remuneração, com

discriminação de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação

e vantagens de qualquer outra natureza e das verbas indenizatórias, de cada servidor

e juiz.  Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

para a reunião extraordinária do dia 31/10/2012, às 10h30min, para apreciação dos

pareceres dos Projetos de Lei nºs 3.491 e 3.501/2012, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Lafayette de Andrada - Duilio de Castro - Duarte Bechir.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/10/2012

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Duarte Bechir (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança

do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  Duilio  de  Castro  (substituindo  o  Deputado

Romel Anízio, por indicação da Liderança do Bloco Avança Minas) e Lafayette de

Andrada (substituindo o Deputado Zé Maia,  por  indicação da Liderança do Bloco

Transparência e Resultado),  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, 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.
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Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

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

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.491/2012 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Tiago Ulisses) e 3.501/2012

com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Liza

Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.430/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mantenedora Educacional do

Menor de Cássia, com sede no Município de Cássia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.430/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mantenedora Educacional do Menor de Cássia, com sede no Município de Cássia,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo prestar

assistência aos estudantes cassienses, priorizando os mais carentes.

Com esse propósito, a instituição oferece a seus assistidos acesso à educação de

base,  recreação e  alimentação;  contribui,  por  meio  de bolsas de  estudos,  para  a
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melhoria de suas condições escolares; incentiva a busca de seu desenvolvimento

físico, intelectual, moral e ético.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Mantenedora  Educacional  do  Menor  de  Cássia  em  prol  do  desenvolvimento  da

juventude local, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.430/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.439/2012

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  de  ensino  médio  localizada  no Município  de

Senador Cortes.

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 3.439/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Professora Romilda Barbosa à escola estadual  de  de ensino médio localizada na

Avenida Antônio de Souza Rabelo, s/nº, no Município de Senador Cortes.

Cabe ressaltar que a homenageada foi uma educadora com atuação significativa

naquela comunidade. Permaneceu como professora por mais de 11 anos, sempre

com  dedicação,  dinamismo  e  profissionalismo.  Admirada  por  seu  exemplo  de

companheirismo, determinação, luta e trabalho pela vida, tornou-se uma referência

para os moradores daquele Município.

Tendo em vista o  exemplo  deixado  pela  Profª.  Romilda  Barbosa,  consideramos
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meritória a homenagem que lhe será feita com a denominação da unidade escolar

situada no Município de Senador Cortes.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.439/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2012.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.896/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o Projeto de Lei nº 2.896/2012

determina  que,  no  mínimo,  10%  das  vagas  de  emprego  ofertadas  por  pessoas

jurídicas com fins lucrativos que tenham sido beneficiadas por incentivo ou isenção

fiscal outorgada pelo Estado sejam reservadas a pessoas que procuram o primeiro

emprego.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, a proposição vem agora a esta Comissão para que seja emitido parecer quanto

ao mérito,  nos termos do art.  188, combinado com o art.  102, XIV, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento pretende que sejam reservadas ao primeiro emprego

10% das vagas ofertadas pelas empresas que recebem incentivo ou isenção fiscal do

Estado.

A quantidade de jovens empregados cresceu no Brasil nos últimos cinco anos, ao

contrário  do  que  ocorreu  em  boa  parte  do  mundo.  Conforme  dados  do  relatório

"Tendências Mundiais do Emprego Juvenil", produzido pela Organização Internacional

do Trabalho, a taxa de desemprego entre jovens no Brasil caiu de 21,8% para 15,2%
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entre 2007 e 2011.

Em Minas Gerais, de acordo com documento do Conselho Estadual do Trabalho,

Emprego e Renda, nos últimos quatro anos houve um saldo de mais de meio milhão

de empregos formais, com aproximadamente 7,4 milhões de admissões contra 6,8

milhões de desligamentos. Entre as pessoas admitidas, havia 960 mil em primeiro

emprego.

Embora tais dados sugiram crescimento do emprego juvenil, a inserção do jovem

no mercado de trabalho é tema que merece atenção.  O desemprego juvenil  e  as

precárias  condições  de  trabalho  a  que  muitos  jovens  são  expostos  têm  efeitos

perversos  sobre  sua  vida  futura,  produzindo  reflexos  que  vão  além  da  vida

profissional. Assim, é fundamental a adoção de políticas incentivadoras do emprego

juvenil, tanto as de caráter geral, voltadas para o crescimento econômico, quanto as

de natureza mais específica, como as estratégias de proteção social, a ampliação das

informações sobre esse público no mercado de trabalho e a concessão de benefícios

para a contratação, como incentivos fiscais e subsídios.

Entre as políticas de incentivo à inserção profissional de jovens no País, merece

destaque  o  contrato  de  aprendizagem,  instituído  pela  Lei  Federal  nº  10.097,  de

19/12/2000,  que possibilita  a  contratação de adolescentes maiores de  14  anos  e

menores  de  24  anos,  garantindo-lhes  formação  técnico-profissional.  Destaca-se,

ainda, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, criado pela Lei Federal nº 11.129,

de 30/6/2005, e alterado pela Lei Federal nº 11.692, de 10/6/2008, destinado a jovens

de  15  a  29  anos  de  idade,  com  o  objetivo  de  prover  a  reinserção  ao  processo

educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano. Entre as

modalidades previstas para o desenvolvimento do referido programa, está o Projovem

Trabalhador, que tem por objetivo preparar o jovem para o mercado de trabalho e

ocupações  alternativas  geradoras  de  renda,  por  meio  da  qualificação  social  e

profissional  e  do  estímulo  à  sua  inserção.  O  Projovem  Trabalhador  destina-se  a

jovens em situação de desemprego e oriundos de famílias com renda mensal "per

capita" de até um salário mínimo mensal.

Coordenado  nacionalmente  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  em  Minas

Gerais o Projovem Trabalhador é gerido pela Secretaria  de Estado de Trabalho e
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Emprego e  executado em parceria  com entidades  sociais  e  com a  Fundação  de

Desenvolvimento da Pesquisa. Em 2012, serão qualificados 15 mil jovens mineiros,

de 107 Municípios.

Importa destacar, ainda, que, desde 2003, o governo de Minas Gerais mantém um

programa público voltado para o primeiro emprego. Instituído pela Lei nº 14.697, de

30/7/2003, lei de autoria do Governador do Estado, o Programa Primeiro Emprego

tem,  entre  outras,  as  seguintes  diretrizes:  promoção  de  inserção  dos  jovens  no

mercado  de  trabalho  e  sua  escolarização;  estímulo  ao  desenvolvimento  de

cooperativas de trabalho e das microempresas e das pequenas e médias empresas;

potencialização da capacidade geradora de emprego e renda do Estado, por meio de

instrumentos  de  incentivos  fiscais  e  creditícios  às  empresas  participantes  do

programa; prioridade para o segmento de jovens em situação de risco social,  em

especial de regiões do Estado com menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH

-; articulação com programas federais, municipais e de iniciativa privada.

Em  seu  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  manifestou-se  pela

legalidade da proposição, apontando, contudo, problemas de natureza jurídica, o que

levou essa Comissão a apresentar o Substitutivo nº 1, acrescentando dispositivo à

mencionada Lei nº 14.697, de 30/7/2003, que Institui o Programa Primeiro Emprego

no Estado de Minas Gerais. Com a alteração, o Programa Primeiro Emprego passa a

considerar, em sua execução, projetos de reserva de vagas para primeiro emprego

em empresas beneficiadas por incentivos fiscais e creditícios.

Somos favoráveis ao projeto em análise por julgarmos pertinentes iniciativas que

estimulem a inserção profissional de jovens no Estado e estamos de acordo com as

alterações propostas no Substitutivo n°1, apresenta do pela Comissão precedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.896/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Celinho do Sinttrocel.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 31/10/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tadeu Martins Leite, notificando o falecimento do Sr. Moacir Lopes,

ocorrido em 31/10/2012, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/8/2012

Às  10h15min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o  Deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança do Bloco

Transparência e Resultado) e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Rogério Correia,

Bonifácio Mourão (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do

Bloco Transparência e Resultado) e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Tiago

Ulisses, por indicação da Liderança do Bloco Avança Minas), membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária; e os Deputados André Quintão e Duarte

Bechir, membros da Comissão de Participação Popular. Estão presentes, também, a

Deputada Liza  Prado e os Deputados Sebastião Costa e Célio  Moreira.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, 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 à abertura do monitoramento do PPAG 2012-2015 no exercício de 2012, com

a palestra "A regionalização da estratégia de intervenção governamental - PMDI e

PPAG - e a situação global  de execução das ações programadas - Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão”, e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Renata

Maria  Paes  de  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,

representando o Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado; Célia

Barroso, Ouvidora-Geral do Estado; Camila Pereira de Oliveira Ribeiro, Diretora do

Departamento de Gestão Financeira, representando o Sr. Wander Borges, Secretário

de Estado de Regularização Fundiária; Maria Celeste Cardoso Pires, da Ouvidoria da

Fazenda, Patrimônio e Ouvidoria Pública, e Ana Piterman, da Ouvidoria de Saúde; e

os  Srs.  Samy  Chafic  Abou  Jaber,  Chefe  do  Núcleo  de  Acompanhamento  de

Tramitação Legislativa da Casa Civil, representando a Sra. Maria Coeli Simões Pires,



188
____________________________________________________________________________

Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais;  Paulo  Afonso

Romano,  Secretário  Adjunto,  representando  o  Sr.  Elmiro  Alves  do  Nascimento,

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Diogo Carneiro Lima,

Subsecretário  de  Inovação e  Logística,  representando o  Sr.  Rômulo  de  Carvalho

Ferraz,  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social;  Ângelo  Minardi,  Assessor,

representando o Sr. Bráulio Braz, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude;

Agílio Monteiro Filho, Ouvidor-Geral Adjunto; Eduardo Machado de Faria Tavares, da

Ouvidoria Ambiental;  e Rodrigo Xavier  da Silva, da Ouvidoria de Polícia,  que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2012

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir e votar 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 Tenente Lúcio, Elismar Prado e Marques Abreu em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com as Comissões de

Cultura e de Esporte, Lazer e Juventude para debater a proposta de revisão do PPAG
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2012-2015 para o exercício de 2013, no âmbito da Rede de Identidade Mineira; do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Rosângela Reis em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social para discutir a proposta de redução de carga tributária

em vários  setores  da  indústria  no Estado;  e  do Deputado Tenente Lúcio  em que

solicita  seja realizado o 4º  Encontro  Nacional  dos Presidentes das Comissões de

Turismo das Assembleias Legislativas dos Estados Sedes da Copa do Mundo de

2014,  nesta  Capital,  em  sequência  aos  encontros  realizados  nos  Estados  do

Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/10/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

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

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

Deputado Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 26/10/2012: ofícios da Sra.

Cintia  Mendes  de  Moura  da  Silva,  da  Câmara  dos  Deputados,  e  do  Sr.  Jacson

Campomizzi,  Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do  Procon-MG.  O  Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.055/2012, no 1º turno, do qual designou

como relator o Deputado Délio Malheiros. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
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pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2011 (relator: Deputado Délio

Malheiros) na forma no Substitutivo nº1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. 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

3.729/2012. 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, 6 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro - Carlos Henrique.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

30/10/2012

Às 18 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Glaycon Franco, Gustavo Valadares e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado

Luiz  Henrique,  pelo  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  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.  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.  Anunciada  a  discussão  do  parecer  em  que  o  relator,

Deputado  Gustavo  Valadares,  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  27/2012  com  a  Emenda  nº  1,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  o

adiamento  da  discussão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que

conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

3.501/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE MINAS E ENERGIA E DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/9/2012

Às 9h1min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

membro da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, informa que não há

ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  realizar  o  monitoramento  da  Rede  de

Desenvolvimento Econômico Sustentável do PPAG 2012-2015 no exercício de 2012.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Viviane

Pereira dos Santos,  Gerente do programa estruturador Qualidade Ambiental;  e  os

Srs. Marco Antônio Rodrigues, Subsecretário de Indústria, Comércio e Serviços da

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  representando  o  Sr.  Fábio

Veras de Souza, Gerente do programa estruturador Investimento Competitivo para o

Fortalecimento  e  Diversificação  da  Economia  Mineira;  Ronaldo  Gomes  de  Abreu,

Superintendente  de  Coordenação  Executiva  do  Plano  de  Desenvolvimento  da

Distribuidora  da  Diretoria  de  Distribuição  e  Comercialização da Cemig;  José Luiz

França,  Diretor  Técnico  da  Gasmig,  representando  o  Sr.  Paulo  Sérgio  Machado

Ribeiro, Gerente do programa estruturador Energia para o Desenvolvimento; Marcos

Ortiz, Diretor-Geral do IEF; e Luiz Guilherme Melo Brandão, do programa associado

Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições.  Registra-se a

presença da Deputada Luzia Ferreira, membro da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável,  que assume a direção dos trabalhos;  do  Deputado

Sávio Souza Cruz,  membro das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável  e  de  Minas  e  Energia;  e  dos  Deputados  Tenente  Lúcio  e  Vanderlei

Miranda, membros da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

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, 6 de novembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Tenente Lúcio - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 319/2012*

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  deliberação  dessa

egrégia  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a

contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal.

A  medida  tem  por  objetivo  o  investimento  no  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento - Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais,

destinado a finalizar ações estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental

relacionadas à área de infraestrutura urbana e que irão beneficiar  uma população

aproximada de 3,6 milhões de pessoas, reduzindo os potenciais riscos associados à

ocorrência de desastres naturais.

As ações previstas incluem a execução de obras de drenagem pluvial, construção

de  bacias  de  detenção  de  cheias  e  demais  intervenções  acessórias,  tais  como

ampliação de calha e obras de urbanização.

Essa iniciativa se justifica pela inserção da mencionada operação de crédito no rol

das medidas realizadas em âmbito federal com vistas a estimular investimentos feitos

pelos Estados em infraestrutura urbana.

Enunciados,  assim,  os  motivos  que  embasam  a  propositura,  reitero  a  Vossa

Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos

Ref.:  Programa de  Aceleração  do  Crescimento  -  Plano  Nacional  de  Gestão  de

Riscos e Resposta a Desastres Naturais.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de Minas Gerais possa realizar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal,

no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano Nacional de Gestão de

Riscos e Resposta a Desastres Naturais, destinada a financiar ações estabelecidas

no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  relacionadas  à  área  de

infraestrutura urbana.

A pretensa operação de crédito atende aos interesses maiores da União, e neste

particular,  em dois pontos de atenção manisfestados pela ilustre Presidente Dilma

Rousseff, quais sejam: servir como instrumento preventivo de acidentes recorrentes e

causadores de vítimas humanas e catástrofes ambientais no território brasileiro, além

de  ser  parte  expressiva  no  rol  de  medidas  anticíclicas,  de  natureza  econômica,

destinadas  a  estimular  os  investimentos  em  âmbito  nacional,  reaquecendo  a

economia e servindo como medida saneadora dos efeitos da crise financeira global.

De maneira convergente a estes pontos realçados por nossa Presidente, a área de

infraestrutura urbana reflete uma preocupação constante do Governo de Minas:  o

denso regime de chuvas que vem assolando o Estado de Minas Gerais na última

década, aliado a uma carência de infraestrutura e ocupação desordenada em grande

parte dos municípios brasileiros, traz, ao final do período chuvoso de cada ano, um

cenário de expressiva destruição. Somente entre o final de 2011 e início do ano de

2012, dados da Coordenadoria de Defesa Civil registram 239 cidades mineiras com

estado de emergência  decretado;  106 mil  desalojados;  9,5 mil  desabrigados;  886

pontes  destruídas;  mais  de  100  mil  casas  danificadas;  20  óbitos  e  1  registro  de

desaparecimento.

De maneira geral, observa-se uma maior preocupação voltada para a execução de

ações de reconstrução, face aos danos provocados pelas chuvas. Todavia, deve-se

ressaltar  a importância de  ações de caráter  preventivo,  que atuam no sentido de

evitar a ocorrência de novas perdas, sobretudo naquelas regiões nas quais há uma

recorrência de desastres. Face ao exposto, em janeiro do presente ano, o Governo
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de Minas elaborou uma estratégia para a proposição de projetos ao Governo Federal,

no âmbito do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais,

coordenado pelo Ministério das Cidades.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU

ficou responsável pela coordenação dos trabalhos de captação de recursos e, em

parceria com municípios  mineiros  e o Departamento de Obras Públicas  de Minas

Gerais,  apresentou  uma  carteira  de  propostas  ao  Governo  Federal,  que  somam

recursos na ordem de R$1,25 bilhão, com foco nas áreas de saneamento, drenagem,

contenção de encostas, contratação de estudos e projetos.

Uma  vez  analisadas  as  propostas  pelo  Governo  Federal,  foram  aprovados  4

projetos  prioritários  apresentados  na linha de drenagem, que somam recursos na

ordem de R$476,5 milhões, a serem custeados da seguinte maneira: R$453 milhões

de financiamento e R$23,5 milhões como contrapartida e R$69,7 milhões a serem

custeados via Orçamento Geral da União - OGU; e 18 propostas para intervenções

de contenção de encostas, que serão custeadas via Orçamento Geral da União -

OGU, somando recursos na ordem de R$231 milhões. Ao todo, a carteira aprovada

prevê o repasse de cerca de R$792 milhões para o Governo do Estado de Minas

Gerais.

Os recursos oriundos via financiamento, destinados às intervenções de drenagem,

serão viabilizados por  meio da Caixa Econômica Federal,  e  incluem as seguintes

intervenções:

-  Implantação  de  controle  de  cheias  nas  Bacias  dos  Rios  Preto  e  Muriaé,  no

município de Muriaé, com valor estimado de R$300 milhões, sendo R$250 milhões

via financiamento;

- Obras de ampliação e recuperação da calha do Rio Betim, no município de Betim,

com valor estimado de R$99,2 milhões;

- Implantação de 4 bacias de detenção no Córrego Riacho das Pedras, afluente do

Córrego  Ferrugem,  no  município  de  Contagem,  com  valor  estimado  de  R$127,3

milhões.

Ao todo, as intervenções supracitadas irão beneficiar uma população aproximada

de 3,6 milhões de mineiros, reduzindo os potenciais riscos associados à ocorrência
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de desastres naturais, com ações que incluem a execução de obras de drenagem

pluvial,  construção  de  bacias  de  detenção  de  cheias  e  demais  intervenções

acessórias, tais como ampliação de calha e obras de urbanização.

Em 03/09/2012, foi publicada a Instrução Normativa nº 25, da Secretaria Nacional

de  Saneamento  Ambiental  do  Ministério  das  Cidades,  contendo  o  quadro  das

intervenções aprovadas via financiamento, conforme as especificações acima, bem

como as diretrizes para celebração do Termo de Habilitação Técnica. Ressalta-se que

ao Governo do Estado, caberá uma contrapartida referente a 5% sobre o valor do

investimento total.

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua

cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não-afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Em conclusão, e mais uma vez ressaltando o caráter de integração entre o Governo

Federal e o Governo de Minas, em ação de relevância meritória inquestionável,  a

presente proposta de lei assegura os objetivos do projeto, tanto no olhar da União

quanto no Estado, e não encontra óbice aos mandamentos consignados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão -

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.534/2012

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica

Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano Nacional de

Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com a

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -
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Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, até o limite de

R$453.000.000,00  (quatrocentos  e  cinquenta  e  três  milhões  de  reais),  a  serem

aplicados nas intervenções de prevenção a enchentes e deslizamentos de encostas

nos municípios.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no “caput”

serão aplicados nas atividades e projetos do Estado, em especial em ações definidas

no Plano Plurianual de Ação Governamental  relacionadas à área de infraestrutura

urbana.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como contragarantia  à

garantia da União, as receitas geradas pelos tributos a que se referem 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 da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 320/2012*

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia, emendas ao Projeto de Lei  nº  3.452, de 2012, que altera as  Leis nº

9.380, de 18 de dezembro de 1986, nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.961,

de 30 de dezembro de 2005, Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá

outras providências.

As emendas encaminhadas têm como objetivo promover adequações ao referido

Projeto de Lei, especialmente no tocante à fixação da base de cálculo da Gratificação

de  Produtividade  por  Prestação  de  Serviço  Adicional  de  Assistência  Médica  ou
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Odontológica, à concessão da Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade

Social  somente  nos  casos  em  que  o  servidor  habitualmente  trabalhe  em  local

insalubre, à alteração da data de vigência do posicionamento decorrente da opção de

jornada de trabalho, à fixação da carga horária dos ocupantes dos cargos de Analista

de  Gestão  de  Seguridade  Social,  que  desempenham  a  função  de  médico,  e  de

Analista  de  Seguridade  Social,  na  função  de  cirurgião-dentista,  e  à  previsão  da

nomenclatura de Gratificação por Desempenho de Metas em substituição ao Prêmio

de Desempenho por Metas, constante no art. 3º-B do Projeto.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ora

apresentadas ao Projeto de Lei nº 3.452, de 2012.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Acrescente-se o § 6º ao art. 3º do Projeto de Lei nº 3.452, de 2012:

“Art. 3º - (...)

§ 6º - Os valores da consulta e exame clínico ou plano de tratamento de que trata o

§ 2º são os constantes da Tabela do IPSEMG de Honorários de Serviços para a Área

de Saúde, na forma de regulamento.”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se ao “caput” e aos §§ 1º e 2º do art. 4º do Projeto de Lei nº 3.452, de 2012, a

seguinte redação:

“Art. 4º - Fica instituída a Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade

Social - GRSASS -, no âmbito do IPSEMG, aos ocupantes dos cargos das carreiras

de  Analista  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade  Social,  Auxiliar  de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, de que tratam os incisos I,

II,  III  e VII do art.  1º da Lei nº 15.465, de 2005, que habitualmente trabalhem em

locais insalubres, nos termos de regulamento.

§ 1º - A GRSASS será devida nos seguintes percentuais, em razão do grau de risco

à saúde, definidos nos termos de regulamento, calculado sobre o valor do vencimento

básico do cargo de provimento em comissão DAI-2, a que se refere o Anexo I da Lei

Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.
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§ 2º - A GRSASS não poderá ser percebida cumulativamente com o adicional de

insalubridade a que se refere o art. 13 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992.”.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se ao § 10 do art. 5º do Projeto de Lei nº 3.452, de 2012, a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

§ 10 - O posicionamento decorrente da opção de jornada disposta neste artigo terá

vigência a partir de 1º de março de 2013.”.

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se ao “caput” do art. 6º do Projeto de Lei nº 3.452, de 2012, a seguinte redação:

“Art.  6º  -  A carga horária  semanal  de  trabalho  dos  servidores  que,  na  data  de

publicação  desta  lei,  forem  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de

Seguridade Social, na função de cirurgião-dentista, e Médico da Área de Seguridade

Social e não fizerem a opção de jornada de que trata o art. 5º será de quinze horas

semanais.”.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se  ao  inciso  II  do  “caput”  e  ao  §  5º  do  art.  8º  da  Lei  nº  15.465,  de  2005,

alterados pelo art. 9º do Projeto de Lei nº 3.452, de 2012, a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

II - vinte horas semanais para os ocupantes de cargos de Analista de Gestão de

Seguridade Social que desempenharem a função de Médico.

(...)

§ 5º - Os servidores que ingressarem na carreira de Analista de Seguridade Social

na função de cirurgião-dentista, com carga horária de trinta horas e quarenta horas,

terão carga horária semanal de trabalho de vinte e duas horas e trinta minutos e trinta

horas, respectivamente, quando no efetivo exercício da função.”.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se ao § 4º do art. 39 da Lei nº 15.465, de 2005, alterado pelo art. 11 do Projeto

de Lei nº 3.452, de 2012, a seguinte redação e acrescentem-se ao referido artigo os

§§ 5º e 6º:

“Art. 39 - (...)

§ 4º - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargo
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da carreira de Técnico de Seguridade Social designados para o exercício da função

de técnico de radiologia  e  não possuírem escolaridade necessária à mudança de

nível para fins do reposicionamento nos termos do § 3º, serão reposicionados no nível

III,  grau  J,  da  carreira  da  respectiva  carreira  e  perceberão  vantagem  pessoal

nominalmente  identificada  como forma  de  atingimento  do  valor  correspondente  à

compensação do aumento da jornada.

§ 5º - A vantagem pessoal de que trata o § 4º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que faria jus o servidor se fosse posicionado tal qual o disposto no §

3º e o valor do nível III, grau J, no qual será o posicionamento do servidor.

§ 6º - O servidor ocupante de cargo da carreira de Técnico de Seguridade Social

com carga horária de trinta horas semanais  que, após a publicação desta lei,  for

designado para o exercício da função de técnico de radiologia no IPSEMG terá carga

horária semanal de vinte e quatro horas.”.

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se ao art.  3º-B da Lei  Delegada nº 175,  de 2007, acrescido pelo art.  23 do

Projeto de Lei nº 3.452, de 2012, a seguinte redação:

“Art.  3º-B  -  Fica  instituída  a  Gratificação  por  Desempenho  de  Metas  -  GDM -,

destinada aos servidores públicos ocupantes do cargo DAI-AS.

§ 1º - A GDM será paga mensalmente, nos termos de regulamento, até 31 de março

de 2015.

§ 2º - Os valores da GDM terão os seguintes limites:

I  -  coordenador:  gratificação fixa  no  valor  de  R$1.500,00 (um mil  e  quinhentos

reais);

II  -  especialista:  gratificação  fixa  no  valor  de  R$1.500,00  (um  mil  e  quinhentos

reais); e

III  -  médico  plantonista:  gratificação  fixa  no  valor  de  R$1.700,00  (um  mil  e

setecentos  reais)  e  gratificação  variável  no  valor  de  até  R$1.500,00  (um  mil  e

quinhentos reais).

§  3º  -  A GDM será  paga cumulativamente  com o vencimento  do  cargo DAI-AS

ocupado pelo servidor,  ou com a parcela de 50% (cinquenta por cento) a que se

refere o inciso II do art. 20, e não se incorporará, para qualquer efeito, à remuneração
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do servidor nem constituirá base para o cálculo de qualquer vantagem remuneratória,

salvo  as  decorrentes  de  adicional  por  tempo  de  serviço  adquirido  até  a  data  da

promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998, de gratificação

natalina e de adicional de férias.”.

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se  ao  inciso  V do  art.  26  do  Projeto  de  Lei  nº  3.452,  de  2012,  a  seguinte

redação:

“Art. 26 - (...)

V - os artigos 11-A, 11-B e 11-C e os itens V, V.II.3 e V.II.4 do Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007.”.

EMENDA Nº 9 AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Dê-se ao art. 27 do Projeto de Lei nº 3.452, de 2012, a seguinte redação:

“Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para

o disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 11, 15 a 22 e inciso IV do art. 27 a partir de 1º

de março de 2013 e no art. 4º a partir de 1º de julho de 2013.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.452/2012. 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*

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2012.

Prezados Senhores,

Complementando as informações relativas ao pleito formulado pela Comissão de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas  Gerais,  encaminho-lhes,  anexas,  as  exposições  de  motivos  relativas  ao

relatório enviado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, para atender ao disposto

no Art. 225-A da Lei 6.763/75, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979/2011,

tendo em vista a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado

de Minas Gerais.

Para  finalizar,  ressalto  que  esta  Secretaria  permanece  à  disposição  dessa

Comissão para quaisquer outras informações necessárias.

Atenciosamente,
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Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo art. 4º da lei 19.979/2011.

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 beneficio 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."

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, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos
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artigos  32-A a  32-H,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;



204
____________________________________________________________________________

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na hipótese do inciso  IX  do  “caput”,  a  concessão  do crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o



205
____________________________________________________________________________

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos
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bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto.” (grifamos)
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Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000.”

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

Isto se deve, pois, à análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes termos, foram concedidos regimes especiais às empresas que promovem

operação de saída contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing

signatárias de Protocolos de Intenções que somam aproximadamente R$27 milhões

de  reais  de  investimentos  e  gerarão  cerca  de  670  empregos  diretos  e  1200

empregos indiretos. 

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

- Sistema simplificado de escrituração e apuração do ICMS, para as operações de

saída  contratada  no  âmbito  do  comércio  eletrônico  ou  do  telemarketing,  em

substituição aos créditos do imposto decorrentes de entrada de mercadorias ou de
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utilização de serviços.

Subsidiariamente informamos que a carga tributária efetiva é definida de acordo

com  regime  especial  baseado  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763/75,  já  ratificado  pela

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (Resolução 5353/2012).

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação. Os produtos beneficiados se encontram no Anexo I a

esta Exposição de Motivos.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, 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

concedidos no 2º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI /SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

Exposição de Motivos

Exposição  de  motivos  para  atender  ao  disposto  no  §  3º,  art.  4º  da  Lei  n°

13.449/2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979/2011.

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:
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(...)

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 beneficio 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
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redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data".

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,  o  Estado  de  Minas  Gerais  criou  o  Programa  de  Apoio  ao

Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -

PRÓ-CONFINS, cujas medidas incluem:

(...)

Art. 4º - São medidas para a efetivação do Programa:

(...)

V - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de desonerar de tributação

estadual as operações e prestações internas e de importação realizadas por empresa

participante do Programa;

(...)

§  2º  -  Para  assegurar  o  cumprimento  do  inciso  V  do “caput”  deste  artigo,  fica

concedido, nos termos e limites previstos em regime especial, crédito presumido ou
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redução de base de cálculo:

I  -  às  empresas  prestadoras  de  serviços  de  transporte  aéreo  signatárias  de

protocolo  de  intenções,  relativamente  ao  ICMS  devido  nas  operações  com

mercadorias ou bens relacionados com suas atividades;

II  -  aos  fornecedores  das  empresas  referidas  no  inciso  I  deste  parágrafo,

relativamente ao ICMS devido nas operações com bens do ativo permanente, em

operação interna a elas destinadas;

(III - às empresas fabricantes de aeronaves, suas partes e peças, de materiais de

reposição, manutenção ou reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos

de tecnologia aeroespacial, na forma prevista em regulamento.

(...)

§ 3° - O regime especial a que se refere o § 2° ser á encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 1975”. (grifo nosso)

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 tais regimes especiais, os quais serão enviados a esta Assembleia em forma de

relatório trimestral para ratificação.

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada a requerimento do contribuinte.

O tratamento tributário, a ser avaliado a cada caso, se reveste na redução de base

de cálculo nos seguintes percentuais:

I - de 94,45% (noventa e quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), a

base de cálculo do ICMS incidente na importação do exterior de:

a) máquinas e equipamentos destinados ao centro de manutenção de aeronaves;

b)  partes,  peças,  motores,  simuladores  e  outros  materiais  de  reposição,

manutenção ou reparo de  aeronaves e  de  equipamentos e  instrumentos de  uso

aeronáutico, relacionados no Anexo Único;

c)  aeronaves  destinadas  ao  ativo  permanente,  adquiridas  mediante  contrato  de
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compra e venda direta e/ou parcelada;

d) simuladores de voos destinados ao ativo permanente do centro de treinamento

de aeronaves;

II - de 83,33% (oitenta e três inteiros e três centésimos por cento), a base de cálculo

do  ICMS  relativo  ao  diferencial  de  alíquotas  nas  aquisições  interestaduais  de

máquinas e equipamentos destinados ao ativo permanente do centro de  manutenção

de  aeronaves;

III - de 94,45% (noventa e quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento),

a  base  de  cálculo  do  ICMS  incidente  na  aquisição  interna  de  máquinas  e

equipamentos  destinados  ao  ativo  permanente  do  centro  de   manutenção  de

aeronaves.

Subsidiariamente informamos que o setor detém tratamento tributário relacionado

ao art. 225 da Lei nº 6.763/75, já ratificado pela Resolução nº 5343/2010 (20/12/10).

Salientamos que a Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incenti vo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei nº 6.763, de 1975;

II - no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000.”

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no parágrafo terceiro, art. 4º da Lei nº 13.449/2000, 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 concedidos de 29 de dezembro de 2011 até a presente data.

À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.”

- Anexe-se às Mensagens nºs 242, 244, 246 e 251/2012.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.106/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Instituto Alexa de Desenvolvimento Humano, com sede

no Município de Uberlândia.

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 3.106/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Alexa de Desenvolvimento Humano, 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, nos arts. 18, § 1º, e 26,

§ 2º, que seus dirigentes não serão remunerados; e, no art. 34, § 1º, 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 23/3/99,  que tenha,  de preferência,  o mesmo

objetivo social da associação dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.106/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.516/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Artesãos de Carrancas - Arca -, com sede no

Município de Carrancas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2012 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 3.516/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Artesãos de Carrancas - Arca -, com sede no Município de Carrancas.

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.  33,  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.  38,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.516/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon Franco  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.856/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro, o projeto de lei em epígrafe visa instituir, no

âmbito da Secretaria de Estado de Educação, o programa Cesta Básica do Livro e dá

outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/5/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

O projeto foi baixado em diligência às Secretarias de Estado de Educação e de

Cultura.

Cumprida  a  diligência,  compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos

aspectos jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188,

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

Fundamentação

A proposição em exame tem por escopo criar no âmbito da Secretaria de Estado de

Educação  o  programa Cesta  Básica  do  Livro,  destinado  a  prover  as  famílias  de

estudantes das escolas estaduais de um acervo mínimo de leitura, nos termos do art.

1º.

Pretende, ainda, a proposição determinar que cada família que tenha filho ou filha

matriculado nas escolas  estaduais do Estado receba, a cada bimestre letivo,  dois

livros de conteúdo literário, artístico ou científico, constantes de catálogo elaborado

pelo Conselho Estadual de Educação.
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Em  resposta  à  diligência,  a  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  manifestou-se,

primeiramente, ressaltando que o seu exame da matéria seria sob o ponto de vista

técnico. Assim, quanto aos aspectos de ordem financeira e orçamentária, “levando-se

em  conta  que  a  proposição  estipula  a  distribuição  de  dois  ou  3  três  livros  por

bimestre, para cada aluno da rede estadual e, levando-se em conta o elevado número

de  escolas  estaduais,  é  inquestionável  que  a  ação gerará,  anualmente,  aumento

considerável de despesas”.

Outrossim,  ressaltou  que  o  Decreto  Estadual  nº  45.130/2009,  que  contém  a

organização da SEC, estabelece a competência da Superintendência de Bibliotecas

Públicas,  atribuindo-lhe,  entre outras  coisas,  a promoção de ações  de estímulo  à

leitura (inciso II, art. 20), razão pela qual foi realizada consulta técnica a esse órgão,

que se manifestou contrário  à medida,  muito embora considere louvável  qualquer

iniciativa ou ação que venha a promover e incentivar a leitura, ainda mais no Brasil.

Não obstante, o referido órgão técnico ressaltou a importância de se abastecerem

as bibliotecas escolares com um acervo razoável, atualizado a cada ano, de modo a

propiciar ao aluno a escolha de um livro de sua preferência, dando-lhe o direito de

opção, o que, certamente, estimularia a leitura, não apenas do aluno, mas de seus

familiares também.

Analisando  a  matéria  à  luz  dos  preceitos  constitucionais  e  legais  pertinentes,

cumpre-nos ressaltar que a elaboração e a execução de programas ou planos de

governo são atividades eminentemente administrativas, que não demandam, por via

de  regra,  previsão  legal.  A propósito,  o  Supremo Tribunal  Federal  já  decidiu  que

nenhum plano,  projeto ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao

Parlamento, seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja

porque restaria inviabilizado o exercício das funções daquele Poder. Esse é, inclusive,

o entendimento desta Comissão, manifestado em diversos pareceres.

Contudo, no intuito  de sanar  os óbices que impediriam a tramitação da matéria

nesta  Casa  e,  ainda,  considerando  alguns  aspectos  da  resposta  da  diligência,

apresentamos, na conclusão, o Substitutivo nº 1, que propõe alterar a Lei nº 18.312,

de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do Livro.

Com efeito, de acordo com o art. 4º da referida lei, notadamente o seu inciso III,
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letra  “b”,  para  a  consecução dos objetivos  previstos  nesta  lei,  compete  ao  poder

público incentivar a criação e a execução de projetos voltados para o estímulo e a

consolidação do hábito de leitura, mediante “exigência de acervo mínimo de livros nas

bibliotecas  escolares  para  autorização  de  funcionamento  de  escolas  públicas  e

privadas”.

Por meio do substitutivo que ora apresentamos, propomos seja alterada a redação

desse dispositivo visando acrescentar a ele o objetivo precípuo da proposição, qual

seja o de proporcionar ao aluno a leitura de livros de conteúdo literário, artístico e

científico, por meio das bibliotecas escolares.

Entendemos, assim, que o poder público deverá investir no acervo das bibliotecas

escolares para que se consiga, cada vez mais, despertar o interesse do aluno pela

leitura.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.856/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a alínea “b” do inciso III do art. 4º da Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A alínea “b” do inciso III do art. 4º da Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (…)

III - (…)

b)  exigência  de  acervo  mínimo  nas  bibliotecas  escolares  para  autorização  de

funcionamento  de  escolas  públicas  e  privadas,  atualizado  a  cada  ano,  com

quantidade de  livros  suficiente  para  garantir  a  cada  aluno  o  empréstimo de pelo

menos duas obras, sendo uma de conteúdo literário e outra de conteúdo técnico-

científico, a cada bimestre, assegurada a participação dos alunos, no que couber, na

escolha dos livros;”.

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

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.208/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.208/2012 dispõe sobre o

tempo máximo de espera para a venda de ingressos em eventos culturais, artísticos,

esportivos e de lazer realizados no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/6/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

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.

Cumpre ressaltar que, em razão da identidade de conteúdo, foi anexado ao projeto

em epígrafe o Projeto de Lei nº 3.243/2012, conforme determina o § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  determina  que  os  estabelecimentos  responsáveis  pela

promoção de eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, de caráter público ou

privado,  realizados no Estado por meio de aquisição onerosa de ingressos,  ficam

obrigados a disponibilizar pessoal suficiente e necessário para que o atendimento na

venda de ingresso seja efetivado no tempo máximo de vinte minutos de espera.

Nos  termos  do  projeto,  o  controle  do  atendimento  caberá  exclusivamente  ao

estabelecimento responsável pelo evento, mediante a emissão de senhas distribuídas

na fila  aos interessados na compra do  ingresso ou por  outro meio admissível  de

prova,  cabendo a este efetivamente comprovar  o cumprimento da lei  em face da

inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Não obstante seja louvável a preocupação que move a autora do projeto em tela,

impõe-se dizer que este esbarra em óbice de natureza constitucional. Com efeito, no

quadro  constitucional  de  repartição  de  competências  legislativas,  tem-se  como
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princípio vetor a consideração do interesse preponderante em cada caso, de modo

que as matérias  de  prevalente interesse nacional  ficam a  cargo da União,  as  de

predominante interesse regional,  a  cargo dos Estados,  cabendo aos Municípios  a

disciplina jurídica de matérias de interesse predominantemente local.

No  que  tange  especificamente  à  questão  de  atendimento  ao  público  e  tempo

máximo de espera em fila,  há inúmeros julgados no âmbito  do  Supremo Tribunal

Federal  que  apontam  para  a  competência  legislativa  do  Município.  Invoca-se,  a

respeito, o disposto no art. 30 da Constituição da República, a seguir transcrito:

“Art. 30 - Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assunto de interesse local;”.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do STF:

“Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria de interesse

local e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do município. RE 432.789

rel. Min Marco Aurélio, julgamento em 9/5/2006, Primeira Turma; AI 427.373, AgR; rel.

Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/12/2006, Primeira Turma, AC 1.124 - MC, Rel. Min.

Marco Aurélio, RE 367.192 - AgR, Min. Eros Grau”.

É  preciso  dizer  que  a  repartição  de  competências  legislativas  delineada  na

Constituição  apresenta-se  como  elemento-chave  de  nossa  federação.  Assim,  a

transgressão  a  disposições  atinentes  a  tais  competências  representa,  em  última

análise,  uma  afronta  ao  princípio  federativo,  o  qual  se  acha  inserido  entre  as

chamadas cláusulas pétreas, constantes no § 4º do art. 60 da Lei Maior.

Em face dessas  considerações,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.208/2012 não tem como

prosperar. O mesmo vale para o Projeto de Lei nº 3.243/2012, anexado ao projeto em

tela, dada a identidade de conteúdo entre eles.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.208/2012.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique -  Glaycon Franco - Bruno

Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.356/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  Deputada Liza  Prado,  a  proposição em epígrafe “dispõe sobre  a

isenção de pedágio para os veículos automotores de pessoas com deficiência no

Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento tem por escopo isentar do pagamento do pedágio os

veículos automotores das pessoas com deficiência no Estado. Para tanto, determina

a regulamentação da lei pelo Executivo, que deverá estabelecer a fonte de custeio, a

forma de fiscalização nos postos de cobrança e a prerrogativa do Executivo para

alterar  o  contrato  de  concessão  com  vistas  a  garantir  o  equilíbrio  financeiro  da

avença.

A Constituição  da  República  dispensou  tratamento  especial  aos  portadores  de

deficiência, com a finalidade precípua de melhor integrá-los na sociedade. Assim, o

art. 227, II, da Lei Maior prevê a criação de programas de prevenção e atendimento

especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental. No que

concerne  primordialmente  ao  adolescente  portador  de  deficiência,  o  mencionado

preceptivo  constitucional  determina  que  o  Estado  promoverá  treinamento  para  o

trabalho e a convivência, a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

O § 3º do art.  227, por sua vez, estabelece que a lei  disporá sobre normas de

construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos

de transporte coletivo, no escopo de assegurar acessos adequados aos portadores
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de deficiência.

No que diz respeito à assistência social,  o ordenamento constitucional  em vigor

também  garante  aos  deficientes  algumas  prerrogativas  que  visam  facilitar  seu

convívio  na  sociedade  e  proporcionar-lhes  mais  comodidades.  O  art.  203,  IV,

determina  como  objetivo  da  assistência  social  a  habilitação  e  a  reabilitação  das

pessoas  portadoras  de  deficiência  e  a  promoção  de  sua  integração  à  vida

comunitária.  O  inciso  V  do  mencionado  art.  203  prevê  a  garantia  de  um  salário

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência que não tiver meios de

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, na forma da lei.

Seguindo as diretrizes da Constituição da República, a Carta mineira contém um

complexo de disposições voltadas para a proteção dos deficientes. Assim, o § 1º do

art.  224 da mencionada Carta política enumera um conjunto de deveres do poder

público que visem à integração social do portador de deficiência, entre os quais se

destacam os seguintes: celebrar convênio com entidade profissionalizante sem fins

econômicos, com vistas à preparação para o trabalho; estimular a empresa, por meio

da  adoção  de  mecanismos  que  visem  absorver  a  mão  de  obra  de  portador  de

deficiência;  criar  centros  profissionalizantes  para  treinamento,  habilitação  e

reabilitação  profissional  do  deficiente,  e  assegurar  a  integração  entre  saúde,

educação e trabalho;  e promover  a participação das entidades representativas do

segmento na formulação da política de atendimento ao portador de deficiência e no

controle das ações desenvolvidas, em todos os níveis, pelos órgãos encarregados da

política de proteção ao portador de deficiência.

No plano infraconstitucional, existem diversas leis preordenadas à integração social

dos  portadores  de  deficiência,  as  quais  visam  dar  densidade  normativa  aos

dispositivos constitucionais. A título de exemplificação, no âmbito federal vige a Lei nº

8.899, de 1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no

sistema de  transporte  coletivo  interestadual.  Aqui,  cabe  ressaltar  que essa lei  foi

objeto  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.649-DF,  a  qual  foi  julgada

improcedente  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  termos  do  voto  vencedor  da

Ministra Carmen Lúcia, relatora do processo. Nesse julgamento, o Tribunal manteve a

constitucionalidade  da  lei  em  questão  e  sustentou,  entre  outros  argumentos,  o
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seguinte ponto de vista, conforme consta na ementa do acórdão:

“4 - A Lei nº 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de

necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a

humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República

de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de

meios para que eles sejam alcançados.

5 - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.

Ao proferir  seu voto,  a  relatora  fez  alusão a  diversos diplomas  normativos  que

buscam a plena interação do portador de carências especiais com a família, a escola,

a vida em seu ambiente de trabalho e em todas as atividades da comunidade, tais

como a reserva de vagas para deficientes nos estacionamentos públicos, a isenção

do IPI para a aquisição de veículos, a prioridade no atendimento em órgãos públicos

e particulares e as medidas que asseguram o acesso físico desses indivíduos nos

equipamentos públicos e espaços particulares.

No  que  pertine  a  eventual  desrespeito  ao  equilíbrio  financeiro  do  contrato,  a

mencionada Ministra alegou que tal fato não conduz à inconstitucionalidade da Lei nº

8.899.  “Se sobrevier  desequilíbrio  da equação econômico-financeira do contrato a

matéria será objeto de ilegalidade, a se provar em caso específico,  nada tendo a

prevalecer em relação à validade ou invalidade constitucional da lei em pauta”.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, podem-se mencionar as seguintes normas:

Lei nº 13.465, de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência

para fins de concessão de benefícios pelo Estado; Lei nº 13.799, de 2000, que dispõe

sobre a política estadual  dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o

Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos  do Portador  de Deficiência;  e a Lei  nº

17.785,  de  2008,  a  qual  estabelece  diretrizes  para  facilitar  o  acesso  da  pessoa

portadora  de  deficiência  ou  com  dificuldade  de  locomoção  aos  espaços  de  uso

público no Estado.

Verifica-se,  pois,  que  o  objetivo  por  excelência  da  proposição  em  análise  é

proporcionar a integração social dos portadores de deficiência, por meio da isenção

de pagamento do pedágio, o que proporcionaria mais comodidade a esse segmento,

além  de  servir  de  estímulo  a  futuros  deslocamentos  pelo  interior  do  Estado.  O
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benefício que se pretende instituir  aos deficientes é uma forma de compensar as

dificuldades de locomoção que lhe são inerentes, já que não desfrutam das mesmas

habilidades  das  pessoas  sem  deficiência.  Nesse  ponto,  é  irrelevante  a  condição

financeira  do  deficiente,  que,  mesmo  gozando  de  uma  situação  confortável

economicamente, não se encontra no mesmo pé de igualdade dos não deficientes,

em relação aos quais não existem barreiras que comprometem seus deslocamentos.

Nessa  linha  de  raciocínio,  parece-nos  claro  que  a  finalidade  do  projeto  é  dar

densidade  normativa  às  diretrizes  constitucionais  que  protegem  os  portadores  de

deficiência, pois os direitos constitucionalmente assegurados devem ser efetivados

pelo poder público no contexto de sua aplicabilidade, garantindo, com isso, a eficácia

social do Direito, especialmente das normas constitucionais.

Se  a  citada  lei  federal  que  concede  passe  livre  aos  deficientes  no  transporte

coletivo  interestadual  foi  declarada  constitucional  pelo  STF,  sob  a  alegação  de

integração social dos deficientes, por que razão a lei que concede isenção de pedágio

não o seria? A essência de ambas as matérias é a mesma, qual  seja a proteção

efetiva dos deficientes, ainda que se trate de institutos jurídicos diferentes. Dessa

forma,  para  os  efeitos  da  integração  social  das  pessoas  com  deficiência,  pouco

importa o instituto utilizado pelo poder público, contanto que este tenha suporte no

ordenamento constitucional. Assim, os mesmos argumentos utilizados pelo Supremo

para constatar a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899 podem ser utilizados

para comprovar a constitucionalidade do projeto em questão.

O que não se admite, em face do ordenamento constitucional, é o estabelecimento

de privilégios concedidos apenas em razão da origem, classe social, profissão, raça

ou  credo  do  cidadão,  uma  vez  que  tais  benefícios  não  se  coadunam  com  os

princípios  da  igualdade  e  da  razoabilidade,  conforme vem  decidindo o  STF (ADI

1.655, rel.  Min. Maurício Corrêa, “DJ” de 2/4/2004; RE 236.881, rel.  Min. Maurício

Corrêa,  Segunda Turma,  “DJ”  de  26/4/2002,  RTJ  136/444-445,  e  RDA 55/114).  A

jurisprudência brasileira repudia todo tipo de tratamento privilegiado que não tenha

amparo nos princípios constitucionais, deixando claro que os benefícios instituídos

em proveito de determinado segmento social devem pautar-se por critérios aceitáveis

que justifiquem a concessão dos privilégios. No caso específico dos deficientes, a
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norma exonerativa estadual, longe de instituir privilégio para essa categoria, objetiva

facilitar  sua locomoção no território do Estado, o que, em última análise, concorre

para a interação social das pessoas que padecem de deficiência física.

Não obstante essa iniciativa parlamentar ter fundamento na jurisprudência atual do

STF, o art. 2º do projeto prevê a regulamentação ulterior da lei pelo Executivo para

estabelecer a fonte de custeio e a forma de fiscalização nos postos de cobrança de

pedágio. Ora, a competência regulamentar do Executivo tem fundamento direto no

art. 90, VII, da Carta mineira, no escopo de propiciar sua fiel execução. Toda norma

de cunho administrativo é passível de regulamentação pelo Governador do Estado,

independentemente de previsão explícita no texto da lei.  Isso porque o Executivo,

sempre que entender necessário, poderá valer-se de decretos e regulamentos para

estabelecer  providências  administrativas,  mediante  o  detalhamento  de  suas

disposições, no propósito de assegurar a aplicação uniforme da lei  e  garantir  sua

eficácia. Assim, entendemos que tal comando deve ser excluído do projeto por não

ter  conteúdo  inovador  e  por  se  tratar  de  reprodução  desnecessária  de  preceito

constitucional.

Além disso, a indicação da fonte de custeio só é devida quando o assunto envolver

gasto do poder público, caso em que a despesa deverá constar na lei orçamentária,

pois a Constituição da República, no art. 167, I, veda o início de projeto ou programa

não incluído na Lei Orçamentária Anual. No caso em tela, também não se trata de

benefício de  assistência social  em prol  dos deficientes  a ponto  de  exigir  dotação

orçamentária, uma vez que não é o Estado que remunera o concessionário de serviço

público, e sim os usuários do serviço. Portanto, se houver desequilíbrio financeiro, o

que nos parece difícil  de  ocorrer  em face do  contingente  reduzido  de  deficientes

proprietários de veículos automotores, a medida adequada seria a majoração do valor

do pedágio.

Saliente-se que vigora no Estado do Espírito Santo a Lei n° 7.436, de 2002, que

isenta do pagamento do pedágio os veículos automotores das pessoas portadoras de

deficiência naquele Estado.  Embora a norma tenha sido questionada no Supremo

Tribunal  Federal,  por  meio  da  ADI  nº  3.816,  a  Procuradoria-Geral  da  República

manifestou-se  pela  constitucionalidade  da  mencionada  norma,  que  ainda  não  foi
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apreciada pelo mencionado órgão jurisdicional.

Finalmente,  para  corrigir  os  equívocos  de  natureza  constitucional  e  outros  de

redação legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.356/2012 na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Isenta do pagamento de pedágio nas rodovias estaduais os veículos automotores

de propriedade de pessoas com deficiência física.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  isentos  do  pagamento  do  pedágio  nas  rodovias  estaduais  os

veículos automotores de propriedade das pessoas com deficiência.

Parágrafo  único  -  A  isenção  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  aplica-se

exclusivamente  a  veículos  automotores  legalmente  adaptados  e  conduzidos  por

deficientes físicos.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo emitir o documento comprobatório da isenção,

após a solicitação do interessado.

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

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Bruno Siqueira -  Glaycon

Franco.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Presidência dos Deputados Carlos Mosconi e Antônio Carlos Arantes

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

discursos do Deputado Sargento Rodrigues e da Deputada Liza Prado; aprovação -

Correspondência: Mensagens nºs 319 e 320/2012 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.534/2012  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.452/2012,  respectivamente),  do

Governador  do  Estado  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande Expediente):  Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.535 a 3.537/2012 - Requerimentos nºs 3.789 e

3.790/2012 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Tadeu Martins Leite e

Sávio Souza Cruz - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento

- Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Jayro Lessa - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco -

Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred Costa  -  Glaycon  Franco  -

Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Carlos  Mosconi)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que acrescente

à ata desta reunião um questionamento. Na pauta de hoje, há duas indicações do

Governador.  Há aqui  hoje duas indicações do Governador  para serem votadas,  a

discussão de um veto e ainda mais 24 projetos de lei constantes na pauta de hoje. Sr.

Presidente, a Presidência desta Casa precisa estar atenta. O que nos assusta é que

falta  pouco  mais  de  um  mês  para  o  encerramento  dos  trabalhos  desta  Casa.

Centenas de projetos de Deputados para serem votados estão representados. Agora

projetos de grande importância do Governador do Estado já aportaram a esta Casa

para serem votados. No entanto, somos surpreendidos em relação à marcação desse

ciclo de debates. Na verdade, quero dizer da importância que ele tem. Esta Casa

funciona  muito  bem  trazendo  a  população  e  as  lideranças,  sejam  de  quaisquer

setores  da  sociedade,  para  fazer  a  discussão,  o  debate,  o  encaminhamento  de

propostas ou sugestões. No entanto, neste momento, não podemos permitir que esse

debate ocorra neste horário, ou seja, no horário de votação de matérias importantes.

Portanto, é necessário que o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, tenha

consciência  de  que  precisamos  votar  os  projetos  e  essas  matérias  que  são

importantes.  Esse  ciclo  de  debates  poderia  ter  ocorrido  na  parte  da  manhã  ou

amanhã e na quinta-feira, na parte da manhã, ou na sexta-feira o dia inteiro, mas não

no horário onde precisamos votar as matérias. É bom que, durante a discussão da

ata... Se V. Exa. não percebeu, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao lê-la, anunciou a

participação de várias  autoridades em relação a esse assunto.  Quero deixar  isso
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consignado  na  ata  para  que  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  do  Poder,

acompanhe melhor a votação, porque, senão, depois ficaremos aqui, de manhã, tarde

e noite, de manhã, tarde e noite, no desespero. E o pior, Sr. Presidente, é que, já há

14 anos acompanhando este Plenário,  vemos matérias,  que chegam de qualquer

banda  ou  lado,  em  projetos  sem  comissão  de  2º  turno,  ou  seja,  matérias

“frankensteins”, que muitas vezes os Deputados estão votando sem sequer saber o

que estão aprovando, como um trem da alegria, projetos e emendas inescrupulosas.

Logo, é necessário que V. Exa., que está presidindo a reunião, tenha esse zelo. Já

solicitei  aos  Deputados  Inácio  Franco e Jayro  Lessa que levem esse assunto  ao

Presidente. Não podemos permitir  que ciclos de debates ocorram neste momento.

Repito: não tenho nada contra o debate sobre a questão do cooperativismo. Pelo

contrário,  tudo  a  favor,  mas  temos  este  horário,  que  é  de  votação  de  matérias

importantes, para que não fiquemos aqui pagando o preço já na reta final. Era o que

tinha a dizer. Peço-lhe que conste na ata o meu registro para que seja levado ao

Presidente desta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado - Sr. Presidente, é muito importante esse ciclo de debates.

Diante  de  tantos  convidados  e  cooperativas  presentes,  considero  deselegante

entrarmos nessa discussão agora. O ciclo de debates já será realizado. Sou favorável

a ele. Estamos aqui recebendo vários convidados. Então, no momento, é de bom-tom

não aprofundarmos esse assunto, porque seria deselegante com os convidados, que

estão na plateia esperando para adentrar o Plenário.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

-  O  Deputado  Carlos  Pimenta,  1º-Secretário  "ad  hoc",  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 319/2012

- A Mensagem nº 319/2012 e o Projeto de Lei nº 3.534/2012 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 320/2012

- A Mensagem nº 320/2012 e as emendas ao Projeto de Lei nº 3.452/2012 foram
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publicadas na edição anterior.

- O ofício do Secretário de Estado de Fazenda foi publicado na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.535/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Rico e Capão

Grosso, com sede no Município de Perdizes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Rico e Capão Grosso, com sede no Município de Perdizes.

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

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2012.

Bosco

Justificação: A Associação Comunitária do Córrego Rico e Capão Grosso, com sede

no  Município  de  Perdizes,  é  uma entidade de direito  privado  sem fins  lucrativos,

apolítica e beneficente, voltada permanentemente para o fomento e a racionalização

das  explorações  agropecuárias  na  região  em  que  se  sedia.  Direcionada

especialmente à integração e ao atendimento das famílias de agricultores, destaca-se

pela assistência que lhes presta.

Busca meios de comercializar os produtos derivados da agricultura familiar e das

atividades de seus associados; para tanto, promove feiras e celebra convênios com

associações congêneres e autarquias federais, estaduais e municipais.

Destaca-se pelo estímulo a agricultores da região para a realização de compras em

conjunto, a fim de diminuir os gastos com os insumos utilizados em diversas culturas.

Assim,  a  Associação  apresenta-se  como  importante  agente  no  incentivo  ao

desenvolvimento  de  atividades  econômicas,  culturais  e  sociais  voltadas  aos  seus

associados e aos demais agricultores da região.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

semelhantes no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de
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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 exercem suas atividades voluntariamente.

- 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 3.536/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais  do  Pinheiro  e  Adjacências  -  ACPPRP  -  ,  com  sede  no  Município  de

Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais do Pinheiro e Adjacências - ACPPRP -, com sede no

Município de Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Pinheiro  e  Adjacências  -  ACPPRP -  foi  fundada  em  4/4/1997  e  é  composta  por

produtores rurais de pequeno porte, com o intuito de fortalecer as atividades rurais

por meio da cooperação mútua.

São finalidades da Associação: fortalecer as organizações econômicas, sociais e

políticas dos produtores rurais; contribuir para a organização de movimentos voltados

para  a  proteção  e  a  preservação  ambiental;  elaborar  programas  de  incentivo  à

educação, cultura, lazer e esporte; atuar no combate à fome e à pobreza; integrar

seus associados no mercado de trabalho; habilitar e reabilitar pessoas portadoras de

necessidades especiais,etc.

Diante do exposto, é primordial que esse projeto se transforme em lei estadual.

- 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.



232
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 3.537/2012

Declara de utilidade pública a Associação Santa Cruz, com sede no Município de

Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Santa Cruz, com sede no

Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2012.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Santa Cruz, com sede no Município de Campo Belo, a qual, em pleno funcionamento

desde  sua  fundação,  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração

indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover a construção da cidadania em todos os

níveis,  visando o atendimento a todas as necessidades inerentes ao ser humano,

criando condições gerais de subsistência, elevando o padrão de vida, combatendo a

pobreza através do incentivo e apoio às pessoas e aos grupos na geração de renda e

atividades produtivas.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.789/2012, do Deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Fundação

João  Pinheiro  pedido  de  informações,  com  estudo  do  impacto  socioeconômico-

financeiro,  sobre  as  aplicações  do  Fundo  Constitucional  de  Financiamento  do

Nordeste,  na  região  mineira  da  Sudene,  de  forma  a  evidenciar  o  crescimento

sustentável da região em decorrência da aplicação dos recursos citados. (- À Mesa
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da Assembleia.)

Nº 3.790/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Internacional de Lions Clubes - Distrito LC-4/3148 -

Governador Ernesto da Cunha Jardim e Cal. Lourdinha - pelo lançamento do volume

4  da  Revista  de  Cultura  da  Academia  Mineira  de  Leonismo.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Tadeu Martins

Leite e Sávio Souza Cruz.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno,  interrompe os  trabalhos  ordinários  para a  realização do  ciclo  de  debates

"Cooperar  2012  -  Ano  Internacional  das  Cooperativas".  Quero  saudar  o  grande

número de convidados presentes, um número muito representativo deste setor tão

importante para a economia do nosso Estado, o cooperativismo. Gostaria de dar as

boas-vindas a todos. Esperamos que tenhamos uma reunião bastante produtiva.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Estão reabertos os nossos

trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 6/11/2012

Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr.
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Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Bruno Siqueira - Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

as extraordinárias de amanhã, dia 7, 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.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno

único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 21.281; questão de ordem; suspensão e

reabertura da reunião; votação secreta; manutenção - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon

Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela



235
____________________________________________________________________________

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h7min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Quero  aproveitar  o  momento  e  formular  votos  de  plena  recuperação  e

restabelecimento ao amigo e irmão Deputado José Henrique,  que passa por uma

intervenção cirúrgica muito forte. Cumpre a cada um de nós promover as orações

necessárias e suficientes para que ele possa retornar o mais breve possível e semear

aqui a sua humildade, o seu trabalho, a sua garra e a sua disposição a favor de

Minas.

Questão de Ordem

O Deputado Rômulo  Viegas  -  Também quero,  neste  momento,  ser  solidário  ao

nosso Vice-Presidente, Deputado José Henrique, um exemplo para todos nós aqui na

Casa. Tive a oportunidade de conviver com ele esses dois anos e quero, como Vice-

Líder do Bloco, desejar que Deus realmente o abençoe e que tudo corra bem com

ele. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

21.281, que proíbe a cobrança de taxa para expedição e registro de diploma pelas
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escolas privadas de educação básica e pelas instituições públicas de ensino superior.

A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.

Questão de Ordem

O Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  pela  ordem.  Parece  que a

Bancada do PT está ultimando os entendimentos e já temos quórum para votação.

Solicito  a  suspensão  dos  trabalhos  por  5  minutos,  para  totalizarmos  o  número

qualificado para votarmos os vetos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  12  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência vai submeter

a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X,

c/c os arts.  222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que

desejarem manter o veto registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão

“não”. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  A

Presidência  dará  início  ao  processo  e,  para  tanto,  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno  Siqueira  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Deiró  Marra  -  Délio

Malheiros -  Delvito  Alves -  Dilzon Melo -  Dinis  Pinheiro -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Glaycon Franco - Hélio Gomes -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Liza Prado - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -
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Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Deputado Fabiano Tolentino - Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Meu voto também é “sim”.

O Deputado Hely Tarqüínio - Voto “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 45 Deputados. Votaram “não”

2 Deputados. Houve um voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único, o

Veto Total à Proposição de Lei nº 21.281. Oficie-se ao Governador do Estado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  debater  a  prática  da  educação  física  nos  estabelecimentos

penais  do  Estado  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento  de  ofícios  dos  Deputados  Zé  Maia,  Presidente  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, e André Quintão, Presidente da Comissão de

Participação  Popular,  convidando  para  a  reunião  de  audiência  pública  conjunta

destinada  à  apresentação  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o

exercício de 2013, a realizar-se em 5/11/2012, às 14h30min, no Plenário desta Casa;

do Deputado Doutor Wilson Batista, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos

da  Pessoa  com  Deficiência,  encaminhando  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão,  em  19/9/2012,  que  teve  por  finalidade  debater  o
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histórico  de  luta das pessoas com deficiência;  do Cel.  PM Marco Antônio Badaró

Bianchini,  Chefe  da  Assessoria  Institucional  da  PMMG,  prestando  informações

referentes à melhoria na estrutura e no efetivo policial de Guanhães; e da Sra. Naiara

da  Silva  Reis  e  do  Sr.  Bruno  Fernandes  Vasconcellos,  solicitando  apoio  para  a

convocação dos excedentes do concurso realizado em 2011 para o cargo de Escrivão

da Polícia Civil;  e de ofício da Sra. Maria Coeli  Simões Pires, Secretária de Casa

Civil, publicado no “Diário do Legislativo” de 26/10/2012. 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. Em atenção a solicitação do relator,

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.270/2012  é  convertido  em

diligência à Secretaria de Defesa Social e ao Comando do Exército, e o Projeto de Lei

nº 3.378/2012, à Secretaria de Defesa Social. Registra-se a presença da Deputada

Liza Prado e dos Deputados Sargento Rodrigues e Duarte Bechir. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. João Euzébio Cruz, Chefe do 17º Departamento de

Polícia  Civil,  de  Pouso  Alegre,  pelos  serviços  prestados  na  área  de  segurança

pública; e seja formulada manifestação de aplauso ao Governador do Estado e ao

Secretário de Defesa Social pela autorização da abertura de concurso público para

provimento de 3.975 vagas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar;  do

Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de

aplauso aos  policiais  militares  lotados  no  18º  e  no  39º  BPMs,  na  2ª  Companhia

Rotam,  no  Grupamento  Ostensivo  de  Trânsito,  no  Gate,  no  Batalhão de Rádio  e

Patrulhamento  Aéreo  e  na  2ª  Companhia  BPE  que  atuaram  na  operação  que

culminou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de armas, em Contagem; e da

Deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Defesa Social pedido de providências para a instalação de um estabelecimento para

acolhimento de menores infratores em Betim. A Deputada Liza Prado e os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir retiram-se da reunião. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Renata
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Ferreira Dias, Superintendente de Recursos Humanos da Secretaria de Defesa Social

- Seds -; Michelle Andrade Henriques, Diretora de Saúde do Servidor da Seds; e os

Srs.  André  Luiz  Mourão,  Superintendente  de  Segurança  Prisional  da  Seds,

representando  o  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social;

Roberto Rocha Tross, Secretário de Esporte e Lazer de Belo Horizonte; Wilian Perez

Lemos,  membro  do  Comitê  de  Ética  do  Conselho  Regional  de  Educação  Física,

representando o Sr. Cláudio Augusto Boschi, Presidente desse órgão; João Carlos

Dias,  professor  de  Educação  Física  e  militar  da  reserva  do  Exército;  e  Samuel

Marcelino  de  Oliveira  Jr.,  Chefe  de  Gabinete  da  Subsecretaria  de  Administração

Prisional, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade

de um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Cumprida a finalidade desta, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 31/10/2012

Às  10h4min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Carlin

Moura  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em
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26/10/2012, do Sr. Rodolfo Fücher, Diretor de Assuntos Corporativos da Microsoft. O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 501/2011, em 1º

turno (esse em virtude de redistribuição), 3.284 e 3.439/2012, em turno único (Duarte

Bechir);  880/2011,  em  1º  turno  (esse  em  virtude  de  redistribuição),  2.976  e

3.430/2012,  em  turno  único  (Bosco);  1.920/2011,  em  1º  turno  (Carlin  Moura);  e

3.438/2012,  em turno único (Neilando Pimenta).  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.391/2012, que recebeu parecer por sua aprovação.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita

seja encaminhado pedido de providências à Secretária de Estado de Educação para

a adoção de medidas necessárias ao fiel cumprimento da Lei nº 18.372, de 2009,

especialmente  na  Escola  Estadual  Pandiá  Calógeras,  em  razão  de  denúncias  de

suposta irregularidade no comércio de alimentos nas dependências desse colégio; do

Deputado Paulo Lamac (2) em que solicita seja realizada reunião, com convidados,

para  debater  o  projeto  Escolas  em  Rede,  que  trata  da  inclusão  digital  da  rede

estadual de educação de Minas Gerais, e audiência pública conjunta com a Comissão

de  Administração  Pública  para  debater  as  alterações  previstas  no  Estatuto  do

Servidor,  no  que  tange  às  condições  de  trabalho  dos  servidores  que  exercem

atividade acadêmica. É recebido o requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de

Educação,  Ciência  e Tecnologia  para debater  a  implementação das novas regras

sobre  o  sistema  de  cotas  adotado  pelo  Ministério  de  Educação  nas  instituições

federais  de  ensino  no  Estado.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.412/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 3.412/2012 institui o

Dia Estadual da Conscientização para a Doação de Leite Humano e foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com os arts.

190 e 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a instituir  o Dia Estadual de Conscientização do

Doador  de  Leite  Humano,  a  ser  comemorado,  anualmente,  no  dia  19  de  maio.

Segundo o autor do projeto, o objetivo é possibilitar a promoção de campanhas de

esclarecimento quanto ao tema, a fim de aumentar o número de candidatas à doação.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a

instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos

Estados e que, durante a tramitação da proposição, o seu autor, Deputado Gilberto

Abramo,  por  sugestão  da  coordenadora  do  Banco  de  Leite  do  Estado,  propôs

substituir a criação de dia por criação de semana, com o objetivo de garantir maior

mobilização  em  torno  do  assunto.  Assim,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1, que institui a Semana Estadual de Conscientização

para a Doação de Leite Humano, a ser comemorada na semana de 19 a 25 de maio.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno é a melhor

forma  de  fornecer  ao  recém-nascido  todos  os  nutrientes  necessários  para  um

crescimento  saudável.  A orientação  é  que  o  bebê  receba  exclusivamente  o  leite

materno até os seis meses e, depois, o leite seja associado a outros alimentos, até

que a criança complete dois anos ou mais. Além de garantir a saúde, o leite materno

imuniza  contra  doenças  respiratórias  e  crônicas,  problemas  cardiovasculares,
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diabetes, hipertensão e osteoporose.

Pela importância do leite humano para a saúde do bebê, em algumas situações

especiais,  como  quando  os  recém-nascidos  estão  internados  em  Unidade  de

Tratamento  Intensivo  neonatal,  quando  a  mãe  se  encontra  impossibilitada  de

amamentar ou em casos de prematuridade, perturbações nutricionais e alergias a

proteínas heterólogas, os Bancos de Leite Humano - BLHs - são essenciais para as

ações de promoção, proteção e apoio à amamentação.

Em outubro de 1943,  foi  implantado o primeiro BLH do Brasil  no então Instituto

Nacional  de  Puericultura,  atualmente  Instituto  Fernandes  Figueira  -  IFF.  Entre  a

década de 1940 e o início dos anos 1980, foram implantadas mais cinco unidades no

País.  Contudo,  foi  com o desenvolvimento do Programa Nacional  de Incentivo ao

Aleitamento Materno que os BLHs passaram a desempenhar, sobretudo a partir de

1985, papel mais expressivo no cenário da saúde pública brasileira.

Para o coordenador do Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite, Franz

Reis  Novak,  o  País  conta  com  uma das  mais  eficientes  políticas  de  aleitamento

materno do mundo. No entanto, para o sucesso do projeto, tão importantes quanto as

tecnologias empregadas e os incentivos são o esclarecimento da população sobre a

importância  do  aleitamento  materno  e  o  seu  despertar  para  a  solidariedade  da

doação de leite humano.

Segundo dados do Ministério da Saúde, são recolhidos cerca de 150 mil litros de

leite humano por ano. Esse leite é pasteurizado e ganha certificação de qualidade

para distribuição a mais de 135 mil recém-nascidos, principalmente os hospitalizados.

Mais de 115 mil mães doam leite materno anualmente. Entretanto, o volume de leite

humano  coletado  representa  apenas  de  55%  a  60%  da  real  demanda  por  leite

humano no Brasil. Por isso, o Ministério da Saúde trabalha para ampliar em 15% ao

ano o volume de leite humano coletado.

Estudo publicado em 2009, na Revista de Saúde Pública, vol. 43, nº.1 São Paulo

(Disponível  em:  <file:///C:/Documents%20and%20Settings/m20733/Meus

%20documentos/artigos%20p20pareceres/motivos.doacao.leite.htm>. Acesso em: 15

out 2012),  identificou que a não ocorrência do comportamento de doação de leite

humano, pelas gestantes avaliadas, pode ter sofrido influência de aspectos pessoais
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(desinformação,  falta  de  iniciativa),  bem  como  de  falhas  no  processo  de  apoio

institucional,  como o  repasse de  informações  no  sentido  de  esclarecer  eventuais

dúvidas sobre a doação.

Parece-nos  que  a  proposição  em  análise  poderá  contribuir  para  divulgação  e

discussão do tema tratado, o que será estratégico para o aumento do número de

doadoras  de  leite  humano.  Além  disso,  a  instituição  da  semana  proposta  vai  ao

encontro da “Carta  de Brasília  2010”,  resultado do debate sobre o  enfrentamento

global da mortalidade infantil, na qual o dia 19 de maio ficou estabelecido como data

comemorativa do Dia Mundial da Doação de Leite Humano.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.412/2012, na

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

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.475/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 307/2012, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Contas  do

Estado de Minas Gerais.

Publicado no Diário do Legislativo em 11/10/2012, o projeto foi distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto  em  tela  tem  por  objetivo  autorizar  o  Poder  Executivo  a  abrir  crédito

adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas

do  Estado  de  Minas  Gerais  -  TCEMG  -,  no  valor  de  R$35.600.000,00,  que  se

destinam a atender:
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I - despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$31.500.000,00; e

II - Outras Despesas Correntes, no valor de R$4.100.000,00.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificada, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os

quais serão provenientes:

I  -  da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$100.000,00;

II  -  do  excesso de arrecadação prevista  para  o corrente  exercício,  no  valor  de

R$20.500.000,00;

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - do TCEMG, no valor de R$6.000.000,00;

IV -  do excesso de arrecadação da receita  de  Contribuição do Servidor  para o

Funfip do TCEMG, no valor de R$6.000.000,00;

V - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS - do TCEMG, no valor

de R$1.000.000,00; e

VI - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados -

RDA - do TCEMG, no valor de R$2.000.000,00.

A abertura de crédito suplementar, conforme disposto no art. 167, V, da Constituição

da  República,  exige  autorização  legislativa  e  a  indicação  dos  recursos
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correspondentes. Conforme exposto anteriormente,  os recursos a serem utilizados

para a abertura do crédito suplementar foram devidamente apresentados no projeto

de  lei  em  tela.  No  que  tange  à  autorização  legislativa,  esta  deve  verificar  o

atendimento aos preceitos legais e constitucionais que regem a matéria.

A suplementação pretendida faz-se necessária em virtude da aprovação da Lei nº

20.227, de 2012, que altera o plano de carreira dos servidores efetivos do TCEMG.

Por último, em virtude de a unidade orçamentária a que se referem os recursos

provenientes  da  anulação  de  crédito  não  estar  especificada  no  projeto  de  lei,

sugerimos a Emenda nº 1, apresentada no final deste parecer.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não

havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.475/2012, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1º serã o utilizados recursos provenientes:

I  -  da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$100.000,00 (cem mil

reais);

II  -  do  excesso de arrecadação prevista  para  o corrente  exercício,  no  valor  de

R$20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - do TCEMG, no valor de R$6.000.000,00 (seis

milhões de reais);

IV -  do excesso de arrecadação da receita  de  Contribuição do Servidor  para o

Funfip do TCEMG, no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);

V - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS - do TCEMG, no valor

de R$1.000.000,00 (um milhão de reais); e

VI - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados -
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RDA - do TCEMG, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).”.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - Sargento Rodrigues -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.476/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 304/2012, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais.

Publicado no Diário do Legislativo em 11/10/2012, o projeto foi distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto  em  tela  tem  por  objetivo  autorizar  o  Poder  Executivo  a  abrir  crédito

adicional suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais - MPMG -, no valor de R$62.509.688,00, que se destinam

a atender:

I - despesas com Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$57.900.000,00;

II - Outras Despesas Correntes, no valor de R$4.289.688,00; e

III - despesas com Investimentos, no valor de R$320.000,00.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por
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decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificada, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os

quais serão provenientes:

I  -  do  excesso  de  arrecadação prevista  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$57.900.000,00;

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do RPPS do MPMG, no valor de R$100.000,00;

III - da anulação de dotação orçamentária do grupo de despesa Investimentos do

MPMG, no valor de R$1.800.000,00;

IV - da anulação de dotação orçamentária de custeio do MPMG, utilizando como

fonte os Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$90.000,00;

V -  da anulação de dotação orçamentária de capital  do MPMG, utilizando como

fonte de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$20.000,00;

VI - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados -

RDA - do MPMG, no valor de R$2.004.688,00;

VII  -  do saldo financeiro do Convênio nº  759459,  celebrado entre o MPMG e o

Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Direito Econômico, no valor de

R$300.000,00; e

VIII - do saldo financeiro de recursos do Convênio nº 023/2006, celebrado entre o

MPMG e a Prefeitura Municipal de Uberlândia, no valor de R$295.000,00.

A abertura de crédito suplementar, conforme disposto no art. 167, V, da Constituição

da  República,  exige  autorização  legislativa  e  a  indicação  dos  recursos

correspondentes. Conforme exposto anteriormente,  os recursos a serem utilizados

para a abertura do crédito suplementar foram devidamente apresentados no projeto

de  lei  em  tela.  No  que  tange  à  autorização  legislativa,  esta  deve  verificar  o

atendimento aos preceitos legais e constitucionais que regem a matéria.

O crédito  suplementar  visa garantir  o  correto  fluxo orçamentário  no  custeio  das



248
____________________________________________________________________________

despesas  de  pessoal,  encargos  sociais,  outras  despesas  correntes  e  de

investimentos,  utilizando como fonte  de  recursos  o  saldo  financeiro  de  exercícios

anteriores,  o  excesso  de  arrecadação  prevista  para  o  corrente  exercício  e  o

remanejamento de recursos ordinários do Tesouro Estadual.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não

havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.476/2012, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Romel Anízio - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por  meio  do  Ofício  nº  19/2012,  o  Presidente  do  Tribunal  de Contas  do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar nº 27/2012, que

“modifica dispositivos  e acrescenta  o  art.  114-B na Lei  Complementar  nº  102,  de

17/1/2008”.

Publicado em 10/5/2012, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça e de Administração Pública.

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

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar a Lei Complementar nº 102, de 171/2008,

que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências. As

modificações visam, nos termos da exposição de motivos que acompanha a proposta,

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.
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Dessa forma, os arts. 1º e 2º do projeto promovem a substituição, no texto da lei,

das referências aos Auditores pela menção a “Conselheiros Substitutos”. De acordo

com o ofício do Tribunal de Contas, a modificação da denominação do cargo não

implicará  supressão da terminologia  utilizada pela  Constituição Estadual  de 1989,

oferecendo apenas uma alternativa para se identificar os titulares do cargo de Auditor

do Tribunal de Contas.

O art.  3º  do projeto,  por  sua vez,  suprime do parágrafo único do art.  17 da lei

complementar citada, que trata das férias dos Conselheiros e Auditores, a previsão de

que as férias do Auditor são as estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos

Estaduais, remanescendo apenas a parte do dispositivo que dispõe que 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. De acordo com a exposição de motivos

anexa  à  proposição,  considerando  que  o  Auditor  do  Tribunal  de  Contas  possui

“status” de Conselheiro Substituto, não se justifica equiparar o seu regime de férias

ao do servidor do Estado.

O  artigo  seguinte  altera  o  art.  27  da  lei  complementar,  de  modo  a  excluir  das

atribuições do Auditor/Conselheiro Substituto a função de emitir parecer conclusivo no

processo de prestação de contas do Governador do Estado e, caso solicitado pelo

relator,  nos  processos  de consulta.  Segundo  consta  da  exposição  de motivos  do

Presidente do Tribunal de Contas, considerando a natureza das atribuições do cargo

de  Auditor  segundo  as  disposições  da  Constituição  da  República  de  1988  e  da

Constituição Estadual, as atividades inerentes à emissão de parecer não se mostram

compatíveis.  A alteração  seguinte,  constante  do  art.  5º  do  projeto,  decorre  desta

alteração e incide sobre o inciso XVIII do art. 35 da Lei Complementar nº 102, de

2008.

O art. 35 prevê as competências do Tribunal Pleno, entre as quais se encontra a de

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 (inciso XVIII). A modificação proposta visa suprimir da redação do inciso o
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termo “Auditor”, uma vez que, conforme a exposição de motivos do projeto, o sorteio

de Auditor não mais se justifica em razão da retirada da competência para emissão

de parecer conclusivo no processo de prestação de contas do Governador.

A última alteração pretende inserir o art. 114-B no bojo da Lei Complementar nº 102,

de 2008.  Trata-se de uma disposição geral  que visa explicitar  que as menções a

“Conselheiro  Substituto”  referem-se  ao  cargo  de  Auditor  do  Tribunal  de  Contas

previsto na Constituição do Estado.

Passamos, então, à análise da proposição.

Primeiramente  cumpre  explicitar  que  o  projeto  observa  a  regra  de  iniciativa

legislativa insculpida nos incisos I e II do § 3º do art. 77 da Constituição do Estado, a

qual prevê a competência do Tribunal de Contas de submeter à Assembleia legislativa

projeto de lei relativo à organização de sua Secretaria, bem como os relativos aos

seus cargos.

Importante também ressaltar que o art. 73 da Constituição da República de 1988,

ao tratar do Tribunal de Contas da União - TCU -, dispõe, em seu § 4º, que 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.

Por sua vez, o art. 75 da Carta Maior dispõe que as normas estabelecidas na seção

que  trata  do  TCU  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.

Dessa forma, a Constituição do Estado, em seu art. 79, § 1º, previu que “o Auditor

tem  os  mesmos  impedimentos  e  garantias  do  Juiz  de  Direito  de  entrância  mais

elevada  e,  quando  em  substituição  a  Conselheiro,  os  mesmos  impedimentos  e

garantias deste” e, em seu art. 265, que “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”.

Assim,  conclui-se  que  ao  Auditor  do  Tribunal  de  Contas  foram  conferidas

constitucionalmente  duas  funções:  uma  ordinária,  que  consiste  na  instrução  de

processos  de  fiscalização  e  outra,  extraordinária,  que  consiste  em  substituir  o
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Conselheiro, assumindo suas prerrogativas. Tais funções em nada se assemelham

àquelas de auditoria realizada pelos servidores que compõem os serviços auxiliares

do Tribunal  de Contas ou àquelas  que cabem aos profissionais  responsáveis  por

auditorias e fiscalização,  sem atribuições da judicatura, o que justifica a alteração

pretendida.

Salientamos que a mudança não encontra óbices de natureza constitucional, isso

porque,  embora  a  Constituição do Estado utilize  o  termo “Auditor”,  o  projeto  não

pretende suprimir a nomenclatura, mas propor uma segunda terminologia, conforme

se verifica da leitura do art. 6º do projeto.

Além disso, cumpre informar que Tribunais de Contas de outros Estados, a exemplo

o do Estado de Sergipe, e o Tribunal de Contas da União já procederam à adoção da

dupla nomenclatura. O Tribunal de Contas promoveu a alteração em seu Regimento

Interno, utilizando a expressão “Ministro Substituto” para fazer referência aos cargos

de auditor. Também tramita na Câmara dos Deputados projeto em que está sendo

discutida a medida.

No  que  tange  à  alteração  relativa  às  férias  dos  Auditores  ou  Conselheiros

Substitutos, bem como à supressão da atividade de emissão de parecer conclusivo

no processo de prestação de contas do Governador e nos processos de consulta do

rol de atribuições do cargo, entendemos que não há óbice de natureza jurídica a

impedir  a  alteração,  uma vez que  cabe  ao  Tribunal  de  Contas  dispor  sobre  sua

organização e estrutura.

Por fim, ressaltamos a necessidade de apresentar emenda ao projeto com vistas à

adequá-lo  à  técnica  legislativa.  Isso  porque o  seu art.  4º  visa  apenas  suprimir  a

atribuição do Auditor/Conselheiro Substituto constante no inciso V do art. 27 da Lei

Complementar nº 102, de 2008, permanecendo inalterados os demais incisos. Nesse

caso, faz-se necessária apenas a revogação do referido inciso, sem a necessidade

de conferir nova redação aos demais.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 com a Emenda nº 1, a seguir

apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 4º do projeto a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica revogado o inciso V do art. 27 da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008.”.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bruno Siqueira - Luiz

Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.796/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei nº 2.796/2012 dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  provadores  de  roupas  adaptados  à

população  com  deficiência  física  ou  com  mobilidade  reduzida  nos  locais  que

especifica e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por  guardarem  semelhança  de  objeto  com  a  proposição  em  tela,  foram  a  ela

anexados o Projeto de Lei nº 2.830/2012, do Deputado Leonardo Moreira, e o Projeto

de Lei nº 3.245/2012, do Deputado Neilando Pimenta, conforme determina o art.173,

§ 2º, do Regimento Interno.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe torna obrigatória a instalação de provadores de roupas

adaptados  à  pessoa  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  nos

estabelecimentos que comercializam roupas, vestuários, indumentárias ou similares.

Prevê, ainda, o prazo de 180 dias para que esses estabelecimentos promovam as

adequações necessárias. Em caso de descumprimento, os estabelecimentos estarão
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sujeitos a notificação, advertência, multa e cassação da inscrição estadual.

A medida proposta está alinhada aos princípios estabelecidos na Convenção sobre

os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas - ONU

-, em vigor no Brasil por meio do Decreto Federal nº 6.949, de 25/8/2009. O art. 9º da

convenção determina aos Estados partes  que tomem medidas  para  assegurar  às

pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais

pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e à comunicação. Entre essas

medidas,  incluem-se  a  identificação  e  a  eliminação  de  obstáculos  e  barreiras  à

acessibilidade,  a  fim  de  possibilitar  à  pessoa  com  deficiência  viver  de  forma

independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida.

São muitas as normas que têm por objetivo facilitar a inclusão dessas pessoas no

universo dos direitos e deveres. Na esfera federal, a Lei nº 10.098, de 19/12/2000,

estabelece normas gerais e critérios básicos com vistas à promoção da acessibilidade

para  as  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  e  dá  outras

providências. Essa norma prevê a adequação de vias, espaços públicos, edifícios,

mobiliário  e  meios  de  transporte  e  de  comunicação,  para  que  pessoas  com

deficiência possam se mover com mais liberdade no ambiente urbano e não sejam

privadas de informações por causa de suas limitações.

No Estado, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, regulamentada pelo Decreto nº 43.926, de

9/12/2004, estabelece normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência

física  aos  edifícios  de  uso  público  e  a  Lei  nº  17.785,  de  23/9/2008,  estabelece

diretrizes para facilitar  o acesso da pessoa com deficiência ou com dificuldade de

locomoção aos espaços de uso público no Estado. Essas normas visam a assegurar

que as pessoas com deficiência não encontrem obstáculos ao seu direito de ir e vir,

garantindo que os edifícios e os espaços de uso público possam ser frequentados por

elas.

Pessoas  com  deficiência  constituem  grupos  populacionais  numericamente

expressivos. De acordo com o Censo 2010, existem no País cerca de 45 milhões de

pessoas  com  ao  menos  uma  deficiência,  o  que  equivale  a  23,9%  da  população

brasileira.  Minas  Gerais  segue o  padrão observado  para  o  País.  O  Censo  2010,

realizado pelo IBGE, constatou que há 4,4 milhões de pessoas com deficiência no
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território mineiro, o que corresponde a 22,6% da população.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - já estabelece, por meio da

NBR 9050, de 2004, que pelo menos um dos vestiários ou provadores em lojas de

roupas deve ser acessível a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Prevê,

ainda, os parâmetros que devem ser adotados como referência: entrada com vão livre

de no mínimo 0,80m de largura e dimensões mínimas internas de 1,20m por 0,90m,

sem obstáculo, e, quando houver porta de eixo vertical, esta deve abrir para fora.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, entendeu ser mais

adequado  incluir  a  medida  proposta  na  já  citada  Lei  nº  17.785,  de  2008,  que

estabelece  diretrizes  para  facilitar  o  acesso  da  pessoa  com  deficiência  ou  com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado, o que fez por meio

da apresentação do Substitutivo nº 1. Com o substitutivo, buscou contribuir para a

sistematização e a consolidação das leis, conforme estabelece a Lei Complementar

nº 78, de 9/7/2004, ao evitar a criação de mais uma norma esparsa no ordenamento

jurídico.

A  despeito  de  a  matéria  se  encontrar  regulamentada  por  norma  da  ABNT,

entendemos que a proposição em tela contribui para o pleno acesso das pessoas

com deficiência aos estabelecimentos que comercializam vestuário. A instalação de

provadores  adaptados  garante  a  essas  pessoas  o  direito  que  todos  têm  de

experimentar  as  roupas e saber  se elas são adequadas ao seu tamanho e gosto

antes de realizarem a compra.

Conforme determina a Decisão Normativa nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão deve

pronunciar-se também a respeito das proposições anexadas. Como as matérias dos

Projetos de Lei nºs 2.830/2012 e 3.245/2012 são de idêntico teor à do projeto em

epígrafe, todas as considerações expostas neste parecer se aplicam também a eles.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.796/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu, relator - Maria Tereza Lara.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

A Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emissão do seu parecer.

Vem  agora  o  projeto  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  art.  188  e  102,  VII,  do

Regimento Interno, a requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, tendo em vista a

perda de prazo da Comissão predecessora.

Fundamentação

O projeto em tela pretende criar 129 cargos de Oficial do Ministério Público, padrão

MP-34, e 418 cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, num total de

547 cargos 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.

O projeto também pretende criar 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, num total de 12 cargos comissionados, no

Quadro Específico de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal dos Serviços

Auxiliares do Ministério Público, previsto no Anexo III da mencionada lei.

Conforme alega o Procurador-Geral de Justiça em sua justificação para o projeto,

“esta proposta justifica-se pela  necessidade de prover  as  respectivas  Promotorias

com  o  número  adequado  de  servidores.  Os  cargos  comissionados  destinam-se

exclusivamente  ao  exercício  de  atribuições  de  direção  e  assessoramento  em

unidades administrativas já existentes”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
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juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto.  A  Comissão  de

Administração Pública perdeu o prazo para emissão do seu parecer.

Quanto à análise que cabe a esta Comissão, o art. 16 da Lei Complementar Federal

nº 101, de 2000, dispõe que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação

governamental  que acarretem aumento da despesa devem ser acompanhados de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor  e nos dois  subsequentes. O Ministério  Público informou a esta Casa que o

impacto financeiro-orçamentário anual da proposição será de R$32.111.331,00 para

os cargos de Oficial e Analista e de R$1.857.825,00 para os cargos de provimento em

comissão, o que gera um total de R$33.969.156,00 anuais.

Os arts. 19 a 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem limites para gastos

com  pessoal,  ou  seja,  a  despesa  com  pessoal  deverá  observar  os  limites

estabelecidos  na  referida  lei  federal.  Os  limites  com  despesa  de  pessoal  em

percentual  da  receita  corrente  líquida  estabelecido  no  art.  20,  II,  “d”,  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  são  de  2%  para  o  Ministério  Público.  Na  informação

encaminhada pelo órgão a esta Casa, o impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal

será de 0,0823% e o impacto acumulado será de 1,67%. A despesa com pessoal do

Ministério  Público,  considerando  a receita corrente  líquida  dos  últimos 12 meses,

tomando-se como referência o mês de agosto, acrescida do impacto da proposição,

representa percentual da RCL inferior aos limites legal e prudencial.

A proposição atende também ao disposto no art. 169, II, da Constituição Federal,

que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de  remuneração  a

autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. A LDO em vigor

concede essa autorização em seu art. 15. Sendo assim, não há óbices à aprovação

da proposição.

Ressaltamos que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República, a

aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Por fim, para corrigir erro material em relação ao quantitativo de cargos de Oficial

do Ministério Público, padrão MP-34, que passará a ser de 1.450 cargos, e não de

1.650, conforme consta no texto original, e acatando a sugestão encaminhada a esta
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Casa pelo Procurador-Geral de Justiça, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova

redação  ao  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto.  Ademais,  torna-se  necessário

introduzir, na parte dispositiva do projeto, preceito que faça referência ao Anexo III da

Lei nº 16.180, de 2006, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 2, que introduz o

parágrafo único no art. 2º da proposição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.117/2012 com

as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação e acrescente-se ao projeto o

seguinte Anexo I:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único -  Em virtude do disposto  no  “caput”  deste  artigo,  o  número  de

cargos  de  Oficial  do  Ministério  Público,  padrão  MP-34,  passa  a  ser  de  mil

quatrocentos e cinquenta, e o de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, de mil

seiscentos e cinquenta, e o item I.1 do Anexo I da Lei nº 16.180, de 2006, alterado

pela Lei nº 18.800, de 1º de abril de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo I desta

lei.”.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006.)

I.1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público

Quadro Específico de Provimento Efetivo

* - A tabela contendo o Quadro Específico de Provimento Efetivo foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 8.11.2012.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único e numere-se o Anexo do projeto

como Anexo II:

“Art. 2º - (…)

Parágrafo único -  Em decorrência do disposto no “caput”,  o  Anexo III  da Lei  nº
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16.180, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.”.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Sebastião Costa -Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.264/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe institui o selo de

qualidade das instituições de saúde do Estado.

O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Saúde.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa instituir o selo de qualidade para as unidades de saúde

do Estado. Conforme dispõe o projeto, a certificação das unidades será realizada pela

Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Conselho Estadual de Saúde, e deverá

observar  os  itens  e  critérios  estabelecidos  por  essa  Secretaria  e  Conselho.  As

instituições  serão  agraciadas  anualmente  com  medalhas  de  excelência  no

atendimento à saúde, conforme regulamento específico.

A autora, na justificação do projeto de lei, explica que a medida pretende assegurar

que os órgãos da gestão da saúde conheçam a situação das unidades de saúde por

meio de fiscalização, controle físico e licenciamento de órgãos, bem como possibilitar

a participação direta do Conselho Estadual da Saúde no processo de certificação.

Segundo o art. 197 da Constituição da República, as ações e serviços de saúde são

de relevância pública, cabendo ao poder público dispor sobre sua regulamentação,

fiscalização e controle, nos termos da lei.

A Lei  Federal  nº  8.080,  de  19/9/1990,  conhecida como Lei  Orgânica da Saúde,

estabelece no art. 15 que compete à União, aos Estados e aos Municípios, em seu
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âmbito administrativo,  definir  as instâncias e mecanismos de controle,  avaliação e

fiscalização das ações e serviços de saúde.

No âmbito estadual, a Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde

do Estado, em seu art. 3º, § 1º, determina que o Estado deverá garantir a saúde da

população mediante a formulação e a execução de políticas econômicas e sociais

que  visem  à  redução  de  riscos  de  doenças  e  de  outros  agravos,  bem  como  o

estabelecimento  de  condições  que  assegurem  o  acesso  universal  e  igualitário  a

ações e serviços de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação.

Além disso, a parte do Código que trata da vigilância à saúde inclui entre suas

atividades  a  avaliação  permanente  de  práticas,  serviços,  planos  e  programas  de

saúde, para situações preventivas, normais, críticas e emergenciais.

No Código de Saúde há também um capítulo sobre auditoria assistencial, definida

como “conjunto de ações que visam ao controle prévio, concomitante e subsequente

da legalidade e regularidade dos atos técnico-operacionais, bem como à análise e à

avaliação  dos  procedimentos  e  resultados  das  ações  e  dos  serviços  de  saúde

realizados no SUS no âmbito do Estado”.

Algumas das competências da auditoria assistencial listadas no art. 96-D são:

“Art. 96-D - (...)

I - realizar auditorias programadas em serviços de saúde do SUS para verificar a

conformidade dos  serviços  e  da  aplicação  dos  recursos  à  legislação  em  vigor,  a

propriedade  e  a  qualidade  das  ações  de  saúde  desenvolvidas  e  os  custos  dos

serviços; (...)

V - realizar auditorias programadas e especiais nos órgãos e entidades municipais

integrantes  do  SUS  ou  a  ele  conveniados,  para  verificar  a  conformidade  do

funcionamento, da organização e das atividades de controle e avaliação à legislação

em vigor, mediante a emissão de parecer conclusivo; (...)”.

Conforme explicitado, é de competência dos gestores do SUS garantir a prestação

de  ações  e  serviços  de  saúde  de  qualidade,  bem  como  avaliá-los.  Assim,  a

certificação das unidades de saúde, objeto do projeto em comento, está inserida nas

atribuições desses gestores.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a
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matéria  se  insere  no  campo  de  competência  legislativa  do  Estado.  No  entanto,

ressaltou que o art. 1º do projeto, por conferir atribuição a órgãos do Poder Executivo,

viola o princípio da separação dos Poderes. Dessa forma, apresentou o Substitutivo

nº 1 a fim de sanar as impropriedades da proposição original.

Concordamos  com  as  alterações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça  no  Substitutivo  nº  1  apresentado.  Entretanto,  algumas  considerações  são

necessárias.

O Substitutivo nº 1, assim como o projeto original, tem por objetivo certificar todas

as instituições que prestam atendimento à saúde no Estado, o que engloba tanto as

unidades públicas quanto as privadas.  No entanto, o art.  12 do Código de Saúde

delimita o âmbito de atuação do gestor do SUS às unidades de saúde públicas e às

unidades privadas conveniadas ou contratadas, conforme se pode constatar com a

leitura do mencionado artigo a seguir reproduzido:

“Art. 12 - As ações e os serviços de saúde, desenvolvidos por unidades de saúde

federais, estaduais e municipais, das administrações públicas direta e indireta ou por

unidades privadas contratadas ou conveniadas,  serão organizados e coordenados

pelo órgão gestor, de modo a garantir à população o acesso universal aos serviços e

a disponibilidade das ações e dos meios para o atendimento integral.”

Dessa forma, não se pode pretender que o gestor do SUS coordene e certifique

todas as unidades de saúde do Estado.

Outro  ponto é  que o  Substitutivo  nº  1  determina que  a  certificação seja anual.

Contudo, consideramos que o Poder Executivo, no momento da regulamentação, é

que terá as informações operacionais necessárias para a definição da periodicidade

para a concessão do selo.

Com o fim de corrigir essas impropriedades, apresentamos o Substitutivo nº 2 ao

final desse parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.264/2012, no 1º

turno,  na  forma do Substitutivo n° 2,  a seguir  apre sentado.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.



261
____________________________________________________________________________

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui o Selo de Qualidade das Unidades de Saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O  Estado,  por  meio  do  órgão competente,  c ertificará,  com  o  Selo  de

Qualidade das Unidades de Saúde do Estado,  as unidades de saúde públicas ou

privadas contratadas ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde - SUS - que se

destacarem pela qualidade dos serviços prestados no atendimento à saúde.

Parágrafo único - Os critérios relativos à certificação e à aferição de que trata o

“caput” serão estabelecidos em regulamento.

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

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.451/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 286/2012, o projeto de lei em epígrafe institui a Gratificação por Risco à

Saúde  -  GRS  -  no  âmbito  do  sistema  estadual  de  saúde,  reajusta  o  valor  da

Gratificação Complementar - GC -, de que trata a Lei Delegada nº 44, de 12 de julho

de 2000, e dá outras providências.

O projeto foi originalmente distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresentou.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  da

matéria com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição de

Justiça.

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

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

A proposição em análise propõe, em seu art. 1º, instituir a Gratificação por Risco à

Saúde - GRS - no âmbito do sistema estadual de saúde. Em seus arts. 2º ao 6º, a

proposição visa reajustar o valor da Gratificação Complementar - GC -, instituída pelo

art. 1º da Lei Delegada nº 44, de 12 de julho de 2000, destinada aos servidores da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, além de estendê-la aos

servidores  da  Fundação  Ezequiel  Dias  -  Funed  -  do  Hospital  Universitário  da

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -  e da Fundação Centro de

Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas. Os arts. 7º e 8º do projeto

alteram a carreira e as tabelas de vencimento básico do Profissional de Enfermagem

de que tratam as Lei 15.462 e 15.786, ambas de 2005. O art. 9º altera a tabela do

vencimento básico dos profissionais da Hemominas, de que trata o Anexo I da Lei

15.786, de 2005, e, por último, o art. 10 institui o Abono de Serviços de Emergência

para os servidores ocupantes de cargos das carreiras mencionadas.

Conforme a exposição de motivos do Governador do Estado, a proposição tem por

objetivo a revisão da política remuneratória  de servidores do sistema estadual  de

saúde, bem como o aprimoramento das carreiras nela tratadas.

Por meio das Mensagens nºs 303 e 315, de 2012, o Governador encaminhou duas

propostas de emendas ao projeto em tela. A proposta nº 1 tem por objetivo retificar os

percentuais do vencimento básico estabelecido para cálculo da GC a ser percebida

pelos  servidores da  carreira  de  Analista  de  Hematologia e  Hemoterapia  e,  desse

modo,  honrar  o compromisso de conferir  tratamento  isonômico aos servidores da

Hemominas e da Fhemig.

A proposta nº 2, por sua vez, tem por objetivo assegurar o reposicionamento dos

servidores ocupantes de cargo da carreira de Profissional de Enfermagem, instituída

pelo inciso IX do art. 1º da Lei nº 15.462, de 13/1/2005, que estiverem posicionados

em  grau  superior  ao  “J”  de  qualquer  de  seus  níveis,  em  razão  da  redução  da

quantidade de graus prevista na nova estrutura da carreira.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,

não encontrou óbices jurídicos à sua normal tramitação, uma vez que se trata de

matéria  de  competência  estadual  e  de  iniciativa  privativa  do  Chefe  do  Poder
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Executivo. Entretanto, apresentou as Emendas nºs 1 e 2, acatando integralmente as

propostas apresentadas pelo Poder Executivo, e a Emenda nº 3, com o objetivo de

corrigir  lacuna no item 1.2.4, no que se refere à carga horária do Profissional  de

Enfermagem.

A Comissão  de  Administração  Pública,  ao  analisar  a  matéria,  constatou  que  o

projeto  tem  a  intenção  de  promover  melhorias  em  determinadas  carreiras  do

funcionalismo  público  estadual,  especialmente  no  que  se  refere  às  condições  de

trabalho  e  à  remuneração  dos  servidores.  Para  tanto,  a  proposição  apresenta

medidas que aprimoram o sistema remuneratório, ampliam a estrutura da carreira e

agilizam os processos de promoção e progressão dos servidores, as quais fatalmente

resultarão em valorização profissional.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  -  LRF-, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes  e  com  demonstrativo  da  origem  dos

recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa

com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão - Seplag - enviou a esta Casa a repercussão financeira da proposta por

meio  do  Ofício  n° 489/2012.  Foi  informado  que  o  imp acto  financeiro  anual  com

encargos decorrente da implementação das propostas constantes no referido projeto

será de R$32,80 milhões para o ano de 2012. Já o impacto projetado para os anos de

2013,  2014 e 2015 será de R$78,87 milhões,  de R$90,26 milhões e de R$92,15

milhões, respectivamente.

Em relação às fontes de recursos e às demais disposições contidas no projeto de
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lei, a Seplag esclarece que serão utilizados recursos ordinários e as fontes próprias

do setor de saúde. Informa também que os acréscimos à folha de pagamento de

pessoal  do  Poder  Executivo,  decorrentes  da  proposta  em  análise,  estão  em

conformidade com os limites de despesas determinados pela LRF, têm adequação

orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o

Plano  Plurianual  e  com  a  LDO.  Informa,  ainda,  que  o  aumento  de  despesas

decorrente  do  referido  projeto  não afetará  as  metas de  resultados  fiscais,  sendo,

portanto, compatível com as diretrizes para a política remuneratória das carreiras do

Poder Executivo estadual, previstas na Lei nº 19.973, de 27/12/2011.

Além disso, destaca-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº

19.973,  de  27/12/2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  2º  quadrimestre  de  2012,

publicado no Diário do Executivo em 27/9/2012, as despesas com pessoal do Poder

Executivo encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela LRF. Adicionando-se o

valor total do impacto financeiro da proposta, projetado para os exercícios de 2012,

2013, 2014 e 2015, o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial de 46,55%,

considerando-se a RCL publicada no referido relatório.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração a autorização específica na LDO. A LDO em vigor concede

essa autorização em seu art. 14.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.451/2012, no 1º turno, com

as Emendas nºs 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de Constituição de Justiça.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.
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Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/11/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tadeu Martins Leite em que notifica o falecimento do Sr. Wilson José

da Cunha, ocorrido em 5/11/2012, em São Paulo (SP). (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Carlos Murta

Júnior, ocorrido em 3/11/2012, na Serra do Cipó. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 7/11/2012

Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr.

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adelmo Carneiro Leão - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Carlos Pimenta - Celinho

do Sinttrocel - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Fabiano Tolentino - Leonardo

Moreira -  Maria Tereza Lara  -  Marques Abreu -  Rogério  Correia -  Romel Anízio -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  Às  14  horas,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/10/2012

Às 10h59min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Marques  Abreu,  Elismar  Prado  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o

Deputado  Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Marques Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios dos Srs. Nelson Henrique Barbosa Filho, Presidente do Confaz

(6/9/2012),  e  Castellar  Modesto  Guimarães  Neto,  Consultor  Jurídico  da  Arena

Independência Operadora de Estádio (15/9/2012). O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.399/2012 (Deputado Elismar  Prado)  e  3.470/2012

(Deputado Marques Abreu),  amobos no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  688/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  de  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição),  e  1.875/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Marques Abreu). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.292/2011 e 3.125/2012,

que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.638, 3.657 e 3.700/2012. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.169/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Marques Abreu (5) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão com

a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para discutir a educação inclusiva

para pessoas com deficiência no Estado; seja encaminhado ao Secretário de Estado

de Turismo pedido de informações sobre a existência no Estado de hotéis adaptados
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para  as  pessoas  com  deficiência,  com  a  porcentagem  por  região,  e,  em  caso

negativo,  sobre a existência  de  projeto para  estimular  sua criação;  seja realizada

nesta Casa, por esta Comissão, exposição anual de obras de arte de artistas com

deficiência, na semana em que são promovidas atividades relacionadas com o Dia

Estadual de Luta da Pessoa com Deficiência; seja encaminhado ao Secretário  de

Estado Extraordinário da Copa do Mundo pedido de informações sobre as medidas

que estão sendo adotadas para garantir boas condições de atendimento às pessoas

com deficiência durante a Copa do Mundo, sobre a disponibilização de intérprete de

libras e a colocação de placas informativas em braile nos estádios e sobre a oferta de

cursos de capacitação e voluntariado; e seja encaminhado ao Secretário de Estado

de Educação pedido  de  informações  sobre  a  realização de matrículas  para  2013

pelas escolas especiais do Estado; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja  realizada reunião  de  audiência pública  para  conhecer  o  trabalho  do  Instituto

Noisinho da Silva, bem como para avaliar a possibilidade de ampliação das ações

desenvolvidas pelo referido Instituto para a implantação de projeto de capacitação de

pessoas em outras regiões do Estado; do Deputado Bonifácio Mourão em que solicita

seja  realizada  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Marcos  Elias  de  Freitas,  Presidente  da

Associação  Valadarense  de  Portadores  de  Deficiência,  de  Governador  Valadares,

sobre  denúncia  de irregularidades nessa Associação;  do  Deputado Doutor  Wilson

Batista em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir  a

importância da continuidade do atendimento especializado prestado pelas clínicas de

reabilitação  a  crianças  e  adolescente  de  baixa  renda  acometidos  de  transtornos

comportamentais, deficiências físicas e intelectuais, sensoriais e múltiplas, déficit de

aprendizagem, síndromes e outras patologias através de convênios com a Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social que serão extintos em 31/12/2012. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Maria Tereza Lara.
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ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/10/2012

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Gustavo Perrella e João Vítor Xavier, membros da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Alencar  da

Silveira  Jr.  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica que

estão abertos até o dia 5/11/2012 os prazos para o recebimento de emendas aos

Projetos de Lei nºs 3.474 a 3.476/2012. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.453/2012 com a Emenda nº 2,

e pela rejeição da Emenda nº 1 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio  -  Tiago  Ulisses  -  Sargento  Rodrigues  -

Sebastião Costa - Ulysses Gomes.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2012

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Doutor  Wilson  Batista,  Glaycon  Franco  e  Paulo  Lamac  (substituindo  o  Deputado

Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do Partido dos Trabalhadores),

membros da supracitada Comissão.  Está  presente  também o Deputado Sargento

Rodrigues. Havendo número regimental, o Deputado Hely Tarqüínio, no exercício da

Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na

pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: das Comissões de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  de  Participação Popular  convidando  os

membros desta Comissão para participar da reunião de audiência pública conjunta

para a apresentação da proposta de revisão do PPAG-2012/2015, exercício 2013, a

ser  realizada  no dia  5/11/2012,  às  14h30min,  no  Plenário  desta  Casa;  e  da  Sra.

Regiane Magalhães Silva, Diretora de Auditoria Assistencial da Secretária de Estado

de Saúde, em resposta ao ofício nº 1684/2012/SGM, prestando informações acerca

da  denúncia  de  maus  tratos  a  pacientes  internados  na  residência  terapêutica  da

Pampulha, no Município de Belo Horizonte. O Presidente acusa o recebimento da

seguinte  proposição,  da  qual  designou  como relator  o  Deputado  Neider  Moreira:

Projeto  de  Lei  nº  3.198/2012  em  turno único,  .  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.947/2012, com a Emenda

nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, 3.221, 3.428 e 3.437/2012. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.720, 3.721,

3.722 e 3.727/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Rômulo Veneroso

em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Hospital Regional de Betim

para averiguar os recentes acontecimentos de proliferação das bactérias KPC e VRE;

Ana Maria Resende em que solicita seja realizada reunião de audiência pública desta

Comissão para debater  a situação do Hospital  da Santa Casa de Montes Claros,

devido  à  falta  de  recursos  financeiros;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão no Município de Governador

Valadares para debater as condições da prestação do serviço de saúde aos policiais

e bombeiros por convênios com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais - IPSM; e Carlos Mosconi em que solicita seja encaminhado
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à Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações sobre a possível substituição

da equipe de profissionais contratados pela Fhemig que há 9 anos presta assistência

respiratória domiciliar a portadores de distrofia muscular no Hospital Júlia Kubitschek,

conforme  informado  por  correspondência  enviada  às  Comissões  de  Saúde  e  de

Direitos  Humanos  pelo  Centro  de  Vida  Independente  de  Belo  Horizonte.  A

Presidência recebe, para posterior apreciação, requerimento da Deputada Rosângela

Reis em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de

Saúde conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

objetivando debater a qualidade da água na Bacia do Rio Doce e averiguar denúncias

sobre surto de cianobactéria presente em toda a sua extensão. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarquínio - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/10/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Elismar Prado e Duarte Bechir (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o  Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Elismar Prado, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta 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  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do

Deputado Almir Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

no Distrito de Sagarana, Município de Arinos, com o objetivo de debater a integração

dos órgãos e entidades dos governos federal e estadual nas ações e intervenções



273
____________________________________________________________________________

pelo desenvolvimento sustentável em curso na Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, a

atuação do Parlamento do Sertão e o funcionamento do Consórcio dos Municípios

das Bacias Hidrográficas dos Rios Carinhanha e Urucuia. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Elismar Prado, Presidente - Rogério Correia - Antônio Júlio.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 25/10/2012

Às 9h15min, comparece no Cine Teatro Virgínia, em Curvelo, o Deputado Paulo

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

Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

reunião se destina a discutir o avanço do consumo do “crack” na região de Curvelo e

as  ações  do  poder  público  e  da  iniciativa  privada  para  o  seu  enfrentamento.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Leila

Helena de Freitas Menezes,  Diretora da Superintendência Regional  de Ensino de

Curvelo;  o Sr.  José Maria Penna Silva,  Prefeito  Municipal  de  Curvelo;  o Cel.  PM

Jordão Bueno Júnior, Comandante da 14ª Região da Polícia Militar;  os Srs. André

Pelli, Delegado Regional de Polícia Civil da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Curvelo;

João Alves da Fonseca Filho, Secretário Municipal de Assistência Social de Curvelo;

Padre  Antônio  Luiz  de  Oliveira,  Secretário  de  Administração  da  Congregação

Redentorista  e  responsável  pela  Obra  São  Geraldo;  Aécio  de  Souza,  psicólogo

responsável técnico da Comunidade Terapêutica - Associação de Amparo Social e

Cultural  de  Curvelo;  Adalberto  Pelli,  Defensor  Público  em  Curvelo,  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



274
____________________________________________________________________________

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Liza Prado - Luiz Henrique.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/10/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac e

Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a

Deputada Liza Prado.  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  solicita  ao  membro  da  Comissão  presente  que  a  subscreva.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  obter  esclarecimentos  sobre  o

suposto assédio moral cometido contra a Sra. Elaine Bastos Peluso, servidora pública

atualmente lotada na Comissão Permanente de Arquivos e Documentos da Secretaria

de  Saúde,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  dos

Deputados  Zé  Maia,  Presidente  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  e André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular,

convidando esta Comissão para participar da reunião de audiência pública conjunta

para a apresentação da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, a

ser  realizada  em  5/11/2012,  às  14h30min,  no  Plenário  desta  Casa;  João  Leite,

Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  convidando  esta  Comissão  para

participar  da  reunião  de  audiência  pública  com  técnicos  do  Executivo,  com  a

finalidade de debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, no

âmbito da Rede de Defesa e Segurança, a ser realizada em 13/11/2012, às 9h30min,

no  Teatro da  Assembleia;  do  Cel.  PM Marco Antônio  Badaró Bianchini,  Chefe da

Assessoria Institucional da Polícia Militar,  informando que os fatos constantes nas

notas taquigráficas da reunião desta Comissão realizada em 29/2/2012, que teve por

objetivo obter esclarecimentos sobre possível manipulação de dados em Registro de

Eventos  de  Defesa  Social,  estão  em  fase  de  apuração,  sob  a  coordenação  da
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Corregedoria de Polícia Militar; Jadir Martins da Fonseca Junior e Divino Marcelino

dos Anjos,  membros da Comissão de Direitos  Humanos da Câmara Municipal  de

Ponte Nova,  convidando esta Comissão para  visitar  o  Complexo Penitenciário  de

Ponte  Nova;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em

26/10/2012: ofícios dos Srs. Maurício Farah, Procurador-Geral do Município de Nova

Lima; Luiz Henrique Acquaro Borsari, Promotor de Justiça na Comarca de Uberlândia;

e Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Secretário de Estado Adjunto de Saúde. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Itacy

Rita Pires Rocha, Diretora de Logística e Patrimônio da Superintendência de Gestão;

Elaine  Bastos  Peluso,  membro  da  Comissão  Permanente  de  Avaliação  de

Documentos  de  Arquivo;  Maria  das  Dores  Lobo  Ferreira,  membro  da  Comissão

Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo; Vanêssa Monteiro de Andrade,

autoridade sanitária do Núcleo de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional

de Saúde; Flávia Lúcia de Barros Barezani,  especialista em políticas de saúde da

Superintendência Regional  de Saúde; os Srs. João Luiz Soares, Subsecretário  de

Inovação  e  Logística  em  Saúde;  Luiz  Carlos  Gomes,  Presidente  da  Comissão

Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo, todos da Secretaria de Estado

de Saúde, 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 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  A  Presidência  deixa  de  apreciar  o  Requerimento  nº

3.732/2012 por descumprimento de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Sargento Rodrigues, Presidente - Maria Tereza Lara - Rogério Correia.



276
____________________________________________________________________________

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/10/2012

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Antônio Júlio, Sargento Rodrigues, Elismar Prado (substituindo o Deputado Ulysses

Gomes, por indicação da Liderança do PT) e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),

membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados

Adalclever  Lopes  e  Anselmo  José  Domingos.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Lafayette de Andrada,  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  26/10/2012:  ofícios  do  Sr.  Paulo  Sérgio  Bonfim,  Diretor  do

Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional e do FNDE

(74).  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir:  Projetos  de Lei  nºs  2.669/2011 (Deputado

Ulisses  Gomes)  e  3.117/2012  (Deputado  Zé  Maia),  no  1º  turno;  e  Mensagem  nº

309/2012 (Deputado Tiago Ulisses), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições  sujeitas  à apreciação do Plenário.  A matéria  da  pauta  é  retirada 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

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

informações  referentes  aos  últimos  quatro  meses,  do  valor  bruto  mensal,

nominalmente  identificado do subsídio  ou  da  remuneração,  com discriminação de

gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e vantagens de

qualquer  outra  natureza,  e  das  verbas  indenizatórias  de  cada  servidor  e  juízes.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Sebastião

Costa.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Carlin

Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado André

Quintão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta

a reunião, dispensa, nos termos regimentais, a leitura da ata da reunião 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 proposta de revisão do

PPAG-2012/2015,  exercício  2013,  no  âmbito  da  Rede  de  Educação  e

Desenvolvimento  Humano  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Raquel

Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica

da Secretaria de Estado de Educação e Gerente do Projeto Estruturador Educação

para  Crescer;  Lara  Farah  Valadares,  Gerente  do  Projeto  Estruturador  Melhor

Emprego; Maria Sueli de Oliveira Pires, Gerente do Projeto Estruturador Pró-Escola;

Cláudia Aguiar, Gerente do Projeto Com Licença, Vou à Luta; Ângela Dalben, Diretora

da Magistra; e Paula Cambraia de Mendonça Viana, Vice-Diretora da Magistra; e os

Srs.  Leonardo Petrus,  Subsecretário  de  Administração do Sistema Educacional,  e

Alexandre Magno Leão dos Santos, Empreendedor Público da Secretaria de Estado

de Educação, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
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parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Bosco, Presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi e

Hely  Tarqüínio,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Carlos Pimenta. A Presidência, nos termos do art. 120, III, do Regimento

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício

2013, no âmbito da Rede de Atendimento em Saúde. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marta de Souza Lima, Gerente do

Programa Estruturador Saúde Integrada, representando o Secretário de Estado de

Saúde - SES -; Poliana Cardoso Lopes, Assessora-Chefe da Assessoria de Gestão

Estratégica e Inovação da SES,  representando o Sr.  Maurício  Rodrigues Botelho,

Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde e

Gerente  do  Programa  Estruturador  Redes  Integradas  de  Serviços  de  Saúde;  e

Camilla Teixeira da Silveira, Gerente do Projeto Estruturador Ampliação da Estrutura

da Atenção Primária à Saúde, representando o Sr. Wagner Fulgêncio Elias, Gerente

do Programa Estruturador Saúde em Casa; e o Sr. Felippe Ferreira de Mello, Chefe

da  Assessoria  de  Gestão  Estratégica  e  Inovação  da  Sedru,  representando  o  Sr.

Alencar  Santos  Viana  Filho,  Secretário-Adjunto  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana e Gerente do Programa Estruturador Saneamento para Todos, 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.  Nesse  ínterim,  assume  a

Presidência  o  Deputado  Hely  Tarqüínio.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  convidados  e  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Doutor

Wilson Batista.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 8/11/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Inácio Franco - André Quintão - Arlen Santiago - Bosco - Carlin Moura - Celinho do

Sinttrocel - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - João Leite - Liza Prado

- Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h2min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A Presidência  deixa  de  abrir  a

reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

especial de segunda-feira, dia 12, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os  Deputados  Paulo  Lamac  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está presente, também, o Deputado Rogério Correia. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, 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, a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”  em  1º/11/2012:  ofícios  da  Sra.  Elisabeth  Cristina  dos  Reis  Villela,
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Promotora de Justiça; do Sr. Marcelo José Gonçalves da Costa, Ouvidor do Sistema

Penitenciário;  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  Chefe  da  Assessoria

Institucional da PMMG; dos Srs. Jorge Gustavo Serra de Macêdo Costa, Juiz Federal

Auxiliar  da Corregedoria da Justiça Federal;  Geraldo Flávio  Vasques,  Procurador-

Geral de Justiça Adjunto Jurídico do Ministério Público de Minas Gerais; e Denilson

Feitoza, Secretário Adjunto de Estado de Defesa Social. 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 3.732 e 3.776/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos  dos  Deputados  Durval  Ângelo  (2)  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para discutir a escassez de pessoal da Polícia Civil de

Minas  Gerais,  em  especial  no  Município  de  Conselheiro  Lafaiete  e  região;  seja

realizada reunião de audiência pública para discutir a situação dos índios Guarani-

Kaiowá em Mato Grosso do Sul; Rogério Correia (5) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre os direitos humanos

violados por conta da não aplicação da totalidade dos investimentos do Estado nas

áreas de saúde e  educação,  tendo em vista que o  Tribunal  de  Justiça de  Minas

Gerais decidiu, em caráter liminar, atendendo a pedido do Ministério Público Estadual,

anular o termo de ajustamento de gestão celebrado entre o governo do Estado e o

Tribunal de Contas, que estabelece um cronograma da alocação de recursos nas

áreas  de  saúde  e  educação,  de  modo  a  alcançar  os  patamares  constitucionais

mínimos de 12 e 25%, respectivamente, somente em 2014; seja realizada reunião de

audiência  pública para debater  a situação dos moradores da  Vila  Fazendinha,  no

Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que correm risco de ser removidos da área

pela Copasa-MG, sob a alegação de que a vila foi construída próxima a uma adutora

da empresa; seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão para obter

esclarecimentos  sobre  o  fechamento  de  agências  de  atendimento  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais os Municípios mineiros; seja

realizada reunião de audiência pública para debater e obter esclarecimentos sobre o
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descumprimento da Lei  de Execuções Penais por parte do Estado;  seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  ouvir  o  advogado  Dino  Miraglia  Filho,  que

apresentou denúncias sobre perseguições sofridas por ele, as quais são imputadas

ao Sr. Márcio Nabak, Delegado de Polícia; Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhado  ao  Secretário  de  Estado de Saúde  pedido de  informações  sobre  a

situação funcional do Sr.  Hilton Brant  Machado, Diretor Clínico da Santa Casa de

Misericórdia de Lagoa Santa, discriminando-se o cargo ocupado e sua natureza, o

setor onde o servidor se encontra lotado, sua jornada de trabalho e seu tempo de

serviço;  seja  encaminhado ao Secretário  de Estado de Saúde e à  Promotoria  de

Justiça  de  Defesa  da  Saúde  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  31ª  Reunião

Ordinária desta Comissão em que o Sr. Luiz Carlos Gomes, Presidente da Comissão

Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo da Secretaria  de Estado de

Saúde,  ressaltou que deixou de praticar  atos  de ofício para apuração de suposta

desídia por parte da Sra. Elaine Bastos Peluso, por cerca de três anos, no exercício

do cargo ocupado na referida Comissão; sejam encaminhadas à Ouvidoria-Geral do

Estado e à Secretaria de Estado da Saúde as notas taquigráficas da 31ª Reunião

Ordinária  desta  Comissão;  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais

empenhados no combate aos jogos de azar no Município de Juiz de Fora, lotados na

6ª Delegacia de Polícia - 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora; seja encaminhado à

Corregedoria  da  PMMG,  para  tomada  de  providências,  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 31ª  Reunião Ordinária desta Comissão em que o Sr.  Ademar de

Oliveira Lima, exercitando o direito de petição previsto na Constituição Federal de

1988,  apresenta  denúncias  de  abuso de  autoridade,  tortura,  roubo,  discriminação

racial,  falsidade  ideológica  e  denunciação  caluniosa  contra  o  Sgt.  PM  Lucas

Evangelista de Paula, o Ten. PM Dirceu Gonçalves de Oliveira e o Sd. PM Daniel

Celestino de Barros; seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, para tomada

de providências, o trecho das notas taquigráficas da 31ª Reunião Ordinária desta

Comissão em que o Sr. Everson Marques de Brito, exercitando o direito de petição

previsto  na  Constituição  Federal  de  1988,  apresenta  denúncia  de  crime  de

prevaricação contra o Escrivão de Polícia da Delegacia do Bairro Floramar, em Belo

Horizonte; sejam encaminhados à Sra. Nívia Mônica da Silva, Promotora de Justiça e
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Coordenadora do CAODH, as  notas taquigráficas da 31ª  Reunião Ordinária desta

Comissão e pedido de providências para apuração de denúncias de assédio moral,

supostamente  cometido  pelo  Sr.  Hilton  Brant  Machado,  lotado  na  Santa  Casa de

Misericórdia  de  Lagoa  Santa.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença 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 novembro de 2012.

Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Ulisses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

]PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.438/2012

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 de ensino fundamental localizada no Município de

Verdelândia.

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 3.438/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Alice de  Jesus Rodrigues  à escola  estadual  de ensino fundamental  localizada na

Comunidade Barreira do Rio Verde, no Município de Verdelândia.

Essa medida visa acolher solicitação do Colegiado dessa unidade de ensino, que,

em reunião realizada em 20/4/2012, aprovou, por unanimidade dos votos de seus

membros, a indicação do nome de Alice de Jesus Rodrigues para denominá-la.

Cabe esclarecer que a homenageada, apesar de natural do Município de Janaúba,

exerceu o cargo de serviçal durante mais da metade de sua vida nessa escola. Sua

determinação,  garra  e  dignidade  fizeram  dela  uma  mulher  admirada  por  todos.

Tornou-se uma profissional  respeitada por  sua conduta exemplar  no  trabalho que
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desenvolvia em prol do bem-estar da comunidade.

Tendo em vista o exemplo deixado por Alice de Jesus Rodrigues, consideramos

meritória a homenagem que lhe será feita com a denominação dessa unidade escolar

situada no Município de Verdelândia.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.438/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2012.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.473/2012

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  de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Santa Luzia.

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 3.473/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Ephigenia  de  Jesus  Werneck  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio

localizada na Avenida C, nº 98, Bairro Dona Rosarinha, no Município de Santa Luzia.

Essa medida visa acolher solicitação do Colegiado daquela unidade de ensino, que

aprovou  a  indicação  do  nome  de  Ephigenia  de  Jesus  Werneck  para  a  presente

homenagem.

Cabe esclarecer que a homenageada, natural de Belo Horizonte, foi uma pessoa

dedicada à educação e à comunidade de Santa Luzia. Trabalhou em prol da criação

da Escola Estadual Geraldo Teixeira da Costa, do Jardim de Infância Mariinha Moreira

e da Escola da Comunidade Santa Luzia.  Em 1970,  criou em sua residência,  no

Bairro São Geraldo, uma unidade do Movimento Brasileiro de Alfabetização (antigo
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Mobral). Depois de aposentada, já com 80 anos, desenvolveu um trabalho voluntário,

ministrando aulas de Telecurso para a comunidade.

Por  essas  razões,  tornou-se  uma  pessoa  admirada  por  seu  exemplo  de

companheirismo, determinação, luta e trabalho dedicado à educação.

Tendo em vista o exemplo deixado por Ephigenia de Jesus Werneck, consideramos

meritória a homenagem que lhe será feita com a denominação da unidade escolar

situada no Município de Santa Luzia.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.473/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2012.

Bosco, relator.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com a  comunidade  de  Extrema pelo  111° aniversário  desse

Município (Requerimento nº 3.582/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Roulien Ribeiro Lima por levar ao ar por mais de duas

décadas o programa “Cara a Cara”, na Rádio Vertical FM, de Arcos (Requerimento nº

3.588/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Centro Educacional de Judô e Jiu-Jitsu, de Araxá, pelo 4º

lugar no resultado geral e pelas 49 medalhas conquistadas na Copa Mundial de Jiu-

Jitsu, realizada em Betim, sendo 23 de 1º lugar,  20, de 2º lugar,  e 6, de 3º lugar

(Requerimento nº 3.637/2012, do Deputado Bosco);

de congratulações com a Escola Estadual  São Raphael  -  Instituto São Raphael

pelos 86 anos de sua fundação (Requerimento nº 3.638/2012, do Deputado Marques

Abreu);

de  congratulações  com  os  para-atletas  mineiros  que  participaram  das

Paraolimpíadas de 2012,  em Londres (Requerimento nº 3.653/2012,  do  Deputado

Marques Abreu);
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de congratulações com os atletas  mineiros  que participaram das Olimpíadas de

2012, em Londres (Requerimento nº 3.654/2012, do Deputado Marques Abreu);

de congratulações com o Sr. José César da Costa, Presidente da Federação das

Câmaras  de  Dirigentes  Lojistas  de  Minas  Gerais,  pela  adesão  da  entidade  ao

movimento  Assine  +  Saúde  (Requerimento  nº  3.656/2012,  do  Deputado  Duarte

Bechir);

de aplauso à empresa Emifor Alimentos pela iniciativa de incluir informações em

braile em suas embalagens (Requerimento nº 3.657/2012, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com a Rede Minas pelos 15 anos de veiculação do programa

“Cine Magazine” (Requerimento nº 3.682/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de  congratulações  com a  UFMG pelo  resultado obtido  no  Ranking  Universitário

Folha, no qual  alcançou o 2º  lugar  entre as 232 instituições brasileiras  avaliadas.

(Requerimento nº 3.683/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a Rádio UFMG Educativa pelos 7 anos de sua fundação

(Requerimento nº 3.684/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  jornal  “Hoje  em  Dia”  pela  matéria  “Especial  Vida  de

Caminhoneiro”,  publicada  no  dia  30/8/2012  (Requerimento  nº  3.685/2012,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Jorge Almeida pelo lançamento do livro “Hegemonia e

Resistências no Brasil: História, Política e Educação” (Requerimento nº 3.686/2012,

do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  aplauso  à  Cohab  Minas  pelos  47  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

3.687/2012, da Deputada Liza Prado);

de aplauso ao Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas Herbert de Souza de

Uberlândia por ser referência em atendimento de portadores de HIV, hepatites B e C

e doenças sexualmente transmissíveis (Requerimento nº 3.689/2012, da Deputada

Liza Prado);

de  aplauso  ao  Oncocentro  pela  inauguração  da  unidade  em  Uberlândia

(Requerimento nº 3.690/2012, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com a Escola Estadual Mário Elias de Carvalho, no Município de

Contagem, pela realização da 5ª edição do projeto Debate Eleitoral - De Olho nas
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Eleições  em Contagem -  2012 (Requerimento nº  3.695/2012,  do Deputado Carlin

Moura);

de congratulações com o Sr. Helton Aguiar Neves, engenheiro agrônomo, por ter

sido  vencedor,  na  categoria  Pós-Graduação  “Lato  Sensu”,  do  IV  Prêmio  de

Sustentabilidade  UNA (Requerimento  nº  3.698/2012,  do  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Três  Corações  pelos  128  anos  de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  3.699/2012,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a arquiteta Érika Foureaux pelo trabalho de inclusão infantil

desenvolvido  no  Instituto  Noisinho  da  Silva  (Requerimento  nº  3.700/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  Dom  Helvécio,  de  Ipatinga,  por  ter

alcançado,  em 2011,  a 1ª  colocação no Índice de Desenvolvimento  da  Educação

Básica relativamente ao 5ª ano do ensino básico (Requerimento nº 3.701/2012, da

Deputada Rosângela Reis);

de aplauso ao escritório Paolinelli de Castro Advogados Associados pela iniciativa

de  organizar  o  1º  Congresso  Regional  de  Direito  Municipal  de  Teófilo  Otôni

(Requerimento nº 3.718/2012, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr.  Benedito Matozinho Devêza,  professor  do Instituto

Federal  de  Minas  Gerais  -  Câmpus  Ouro  Preto,  pelo  recebimento  do  Prêmio

Educadores Inovadores 2012, na categoria Escolas Técnicas 2012, com o Projeto

Headcam (Requerimento nº 3.719/2012, da Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com o Sr. João Batista Gomes Soares, Presidente do Conselho

Regional  de  Medicina  de  Minas  Gerais,  pelo  transcurso  do  Dia  do  Médico,

comemorado em 18 de outubro (Requerimento nº 3.720/2012, do Deputado Duarte

Bechir);

de  congratulações  com  o  Sr.  Antônio  Carlos  de  Barros  Martins,  Presidente  da

Fhemig, pelos 35 anos de criação dessa instituição (Requerimento nº 3.727/2012, do

Deputado Duarte Bechir);

de aplauso à Sra. Marlene Teresinha de Muno Colesanti, Diretora do Instituto de
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Geografia da Universidade Federal  de Uberlândia, por suas iniciativas na área de

sustentabilidade ambiental e por seu trabalho em prol da defesa do meio ambiente

(Requerimento nº 3.728/2012, da Deputada Liza Prado);

de repúdio ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela suspensão do jogador

Ronaldinho  Gaúcho,  do  Clube  Atlético  Mineiro,  em  9/10/2012  (Requerimento  nº

3.733/2012, da Comissão de Esporte);

de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Companhia do Batalhão de Rondas

Táticas Metropolitanas que participaram da operação que culminou na prisão de uma

mulher, na apreensão de uma pistola e de mais de 52kg de crack no Bairro Biquinhas,

na região Norte de Belo Horizonte (Requerimento nº 3.734/2012, da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 5ª Companhia da 8ª Região de Polícia

Militar que participaram da operação que culminou na prisão de duas pessoas e na

apreensão de 36kg de maconha, da quantia de R$14.600,00 e de várias armas, no

Município de Governador Valadares (Requerimento nº 3.735/2012, da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis lotados na 1ª Delegacia Regional e na 4ª Delegacia de

Contagem que participaram de operação que culminou na prisão de uma mulher e na

apreensão de 12kg de cocaína, no Bairro Vila da Paz, em Contagem (Requerimento

nº 3.736/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  militares  lotados na 22ª  Companhia da 12ª  Região  de

Polícia Militar e na 5ª Companhia da 8ª Região de Polícia Militar que participaram da

operação, no Município de Caratinga, que culminou na prisão de integrante da lista

dos  criminosos  mais  procurados  do  Estado  (Requerimento  nº  3.737/2012,  da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª e na 4ª Companhias do 1º Batalhão

de Polícia Militar que participaram da operação que culminou na apreensão de dois

adolescentes  no  Bairro  Lourdes,  na  região  Centro-Sul  de  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 3.738/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de  congratulações  com  a  empresa  Panasonic  e  com  o  Prefeito  Municipal  de

Extrema,  Sr.  Luiz  Carlos  Bergamin,  pela  inauguração  da  planta  industrial  dessa
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empresa nesse Município (Requerimento nº 3.743/2012, da Comissão de Turismo);

de congratulações com o Governador do Estado e com o Sr. Luiz Eduardo Mauad,

Vice-Presidente  da  Helibras,  pela  inauguração  de  nova  linha  de  produção  de

helicópteros na planta industrial localizada no Município de Itajubá (Requerimento nº

3.744/2012, da Comissão de Turismo);

de aplauso aos policiais militares lotados no 18º Batalhão de Polícia Militar e na 19ª

Companhia de Polícia Militar que participaram de operação que culminou na prisão

de três indivíduos e na apreensão de um carro roubado, de armas e da quantia de

R$13.200,00 no Município de Contagem (Requerimento nº 3.763/2012, da Comissão

de Segurança Pública);

de aplauso ao Srs. Élcio Francisco de Siqueira, Walace Alexandre Costa e Lucimar

Adão  dos  Santos,  lotados  no  Distrito  Regional  Oeste  da  Copasa-MG,  pelo

fundamental  empenho  para  instalação  de  rede  coletora  de  esgoto  na  Rua

Deusdalma,  no  Bairro  Nova  Gameleira,  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº

3.764/2012, da Comissão de Administração Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2012

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.425/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Artística Dr. Juca Ribeiro - Acajur

-, com sede no Município de Sacramento.

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 3.425/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Artística Dr. Juca Ribeiro - Acajur -, com sede no Município de Sacramento,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e social, que

tem por escopo a execução de serviços de radiodifusão comunitária.

Com o propósito de servir à comunidade, a instituição divulga a tradição, os hábitos

e a cultura regional; promove a integração local, por meio de atividades culturais e de

lazer;  presta  serviços  de  utilidade  pública,  aliando-se  à  Defesa  Civil  sempre  que

necessário; contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e radialistas;

apoia a manifestação do direito de expressão de todos os cidadãos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Acajur,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.425/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2012.

Gustavo Valadares, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.480/2012

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Comércio e Indústria de Guaxupé - Acig

-, com sede no Município de Guaxupé.

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 3.480/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Comércio e Indústria de Guaxupé - Acig -, com sede no Município de Guaxupé,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir

para o incremento da economia desse Município.

Com esse  propósito,  a  instituição luta  pela  proteção  da  ordem econômica,  dos

direitos  do consumidor,  da  livre concorrência  e do  patrimônio  histórico,  turístico e

paisagístico  da  região;  mantém  serviços  para  orientar  e  facilitar  o  trabalho  de

empresas comerciais, industriais, agropecuárias, prestadoras de serviços, sociedades

civis  e  profissionais  liberais;  promove  estudos,  palestras,  cursos,  debates,

conferências  para  difundir  assuntos  relacionados  a  economia,  técnicas  de

especialização, aperfeiçoamento, legislação e outras matérias de interesse de seus

associados.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Acig em prol do desenvolvimento

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° 3.480/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/11/2012

Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Leitura de mensagens - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - Palavras da Sra. Marta Elizabete de

Souza - Apresentação musical - Palavras do Sr. Humberto Cota Verona - Palavras do

Sr. Roges Carvalho dos Santos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Rogério Correia - Tiago Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rogério  Correia)  -  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

três reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, procede à leitura das atas das

três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  o  Conselho  Regional  de

Psicologia pelos 50 anos da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Marta Elizabete de

Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais; os Exmos.

Srs. Humberto Cota Verona, Presidente do Conselho Federal de Psicologia; e João

Batista  Mendonça  Filho,  Diretor  da  Faculdade  de  Ciências  Humanas  da  Fumec,
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representando o Reitor, Eduardo Martins de Lima; a Exma. Sra. Maristela Costa de

Andrade, Coordenadora do Curso de Psicologia da PUC Minas - Coração Eucarístico,

representando o Reitor, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães; e o Exmo. Sr. Roges

Carvalho dos Santos, Diretor-Tesoureiro do Sindicato dos Psicólogos do Estado de

Minas Gerais, representando o Sindicato.

Leitura de Mensagens

O locutor  -  Senhoras  e  senhores,  temos  em  mão uma mensagem que  nos  foi

enviada pelo Exmo. Sr. Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, dirigida ao

Deputado  Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem, e à Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais,

Marta Elizabete de Souza. (- Lê:)

“Hoje  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  realiza  reunião  especial  em

homenagem ao Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, que celebra 50

anos da regulamentação da profissão no Brasil. Trata-se de justa homenagem aos

profissionais  que contribuem  de forma crescente  para  a  solução  de problemas  e

conflitos  decorrentes  na  sociedade.  A  luta  pela  instituição  da  psicologia  como

profissão, bem como pela criação e instalação dos cursos de formação de psicólogos,

teve início nos anos 50. Em 27/8/62, a publicação da Lei nº 4.119 regulamentou o

exercício  da  profissão.  Na  época  surgiram  movimentos  em  prol  da  expansão  do

sistema educacional,  e Minas Gerais teve um papel  relevante na consolidação da

profissão  da  psicologia  por  meio  dos  ideais  educacionais  que  expressavam  a

necessidade  de  construção  de  uma  nova  sociedade  em  que  prevalecessem  a

liberdade e a democracia. A psicologia se fez uma profissão importante e tem hoje a

confiança e  o  respeito  da  sociedade,  procurando ultrapassar  barreiras  e alcançar

cada vez mais a população. Conta com 216 mil psicólogos atuantes no Brasil, sendo

89% da categoria formada por mulheres. Hoje a psicologia é um fazer solicitado pelos

diversos  segmentos  da  sociedade e  está  inserida  no  cotidiano  dos  cidadãos.  Os

profissionais estão presentes no dia a dia da escola, da universidade, do posto de

saúde,  do  hospital,  do  trânsito,  da  mídia,  da  arte  e  das  diversas  esferas  da

comunidade. Impedido de estar presente em razão de compromissos já assumidos,

faço  questão  de  registrar  nesta  mensagem  meus  efusivos  cumprimentos  aos
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psicólogos  de  todo  o  Estado  pelo  exercício  de  uma  profissão  imprescindível  à

construção e à evolução de uma sociedade moderna, democrática e participativa.

Muito obrigado.”

Também temos em mão mensagens enviadas pelos Exmos. Srs. Senador Aécio

Neves;  psicólogo  Wadson  Arantes  Gama,  Presidente  do  Conselho  Regional  de

Psicologia da 9ª Região; e Deputado Federal Bilac Pinto.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Grupo Cultural Arautos do Gueto.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Sr. Presidente, Deputado

Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Sr. Presidente

Boa  noite.  Agradeço  a  presença  de  cada  um  e  dos  componentes  da  Mesa.

Agradeço à  Sra.  Marta  Elizabete de  Souza,  Presidente do  Conselho  Regional  de

Psicologia  de  Minas  Gerais,  que  aqui  recebe  a  homenagem  que  a  Assembleia

Legislativa presta ao cinquentenário da regulamentação da profissão de psicólogo.

Gostaria  de  agradecer  também  a  presença  dos  Srs.  Humberto  Cota  Verona,

Presidente  do  Conselho  Federal  de  Psicologia  de  Minas  Gerais;  João  Batista

Mendonça  Filho,  Diretor  da  Faculdade  de  Ciências  Humanas  da  Fumec,

representando  o  Reitor  Eduardo  Martins  de  Lima;  Maristela  Costa  de  Andrade,

coordenadora  do  curso  de  Psicologia  da  PUC  Minas,  representando  o  Reitor  D.

Joaquim  Giovani  Mol  Guimarães;  e  Roges  Carvalho,  tesoureiro  do  Sindicato  dos

Psicólogos de Minas Gerais. É um prazer tê-los em nossa Mesa de homenageados.

Este  cinquentenário  da  regulamentação  da profissão  de  psicólogo  no  País  não

poderia ficar esquecido. A Assembleia Legislativa não poderia deixar de prestar esta

justa homenagem. Pude ser o primeiro autor,  como Deputado, desta homenagem,

mas todos os Deputados que assinaram o nosso requerimento o fizeram de bom
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grado.  Portanto,  vocês  hoje  recebem  uma  homenagem  de  toda  a  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, através do Conselho Regional de Psicologia do Estado.

É  um  prazer  e  uma  honra  para  a  Assembleia  Legislativa  poder  prestar  uma

homenagem nestes 50 anos em que se regulamenta a profissão de psicólogo.

Essa  regulamentação  profissional  constituiu  o  coroamento  da  justa  luta  que  se

seguiu à criação e à instalação dos cursos de formação de psicólogos. É preciso

ressaltar a palavra luta, pois, há 50 anos, não havia o consenso da importância de

regulamentar a psicologia como profissão, como há hoje. Parece até estranho usar a

palavra luta, mas foi o que os psicólogos fizeram, há 50 anos, ao reivindicarem o

reconhecimento da sua profissão. E isso acabou acontecendo de fato.

Hoje a psicologia é inquestionável como instrumento de saúde pública e se mostra

plenamente  consolidada,  e  o  seu  profissional  vem  exercendo  democraticamente

inúmeras  atividades  que  se  somam  à  clínica  individual,  aos  diagnósticos  e  às

atividades analíticas. A profissão, já incorporada ao cotidiano da população - e isso é

importante  ressaltar  -,  tornou-se  também  fator  primordial  da  saúde  pública,

constituindo hoje um direito para todos, ao realizar, além do atendimento individual a

pacientes, a importante prevenção da saúde mental, através de inúmeras atividades

grupais e coletivas. Hoje a profissão que vocês exercem com tanta dignidade não é

apenas  uma  conquista  do  profissional,  pois  passou  a  ser  uma  conquista  da

população. Seus profissionais já trabalham com sucesso em programas como os que

se referem a doenças sexualmente transmissíveis e à aids e atuam ainda nos centros

de  referência  de  saúde  do  trabalhador,  nas  unidades  básicas  de  saúde  e  no

Programa  Saúde  da  Família.  Em  seus  postos  nos  hospitais  públicos  e  no

planejamento  de  políticas  públicas  de  saúde,  os  profissionais  da  área  integram

também equipes interdisciplinares, com o objetivo de trazer aos cidadãos o seu bem-

estar no mundo.

As legislações complementares à Constituição Federal de 1988, como a que criou o

Sistema Único de Saúde - SUS - e o Estatuto da Criança e do Adolescente, levaram

os profissionais  militantes  da  área a atuar  também em escolas e em serviços de

assistência social, entre outras instituições, aperfeiçoando a construção da cidadania

com novos passos e gestos, representando grandes avanços.



297
____________________________________________________________________________

Portanto, o que se deu a partir  da Constituição Federal de 1988 foi a busca do

avanço da compreensão da psicologia como instrumento fundamental de construção

da cidadania.  A via das políticas  públicas vem apressando o rompimento com as

injustiças sociais e com as desigualdades, contando com a decisiva participação dos

psicólogos e do seu conselho regional. Tanto os psicólogos quanto o seu Conselho e

Sindicato  se  colocam  em  temas  fundamentais  da  modernidade,  em  temas  de

importância  política  e  social,  o  que  contribui  para  a  formação  desse  espírito  de

cidadania e, mais do que isso, para a quebra das injustiças sociais e para a busca de

uma  sociedade  mais  justa,  mais  igualitária  entre  homens  e  mulheres,  negros  e

brancos, ricos e pobres, mas sempre na busca dessa justiça social. A saúde mental

está  incorporada a outros  direitos como a alimentação,  a moradia,  o  saneamento

básico, o trabalho, o transporte e o lazer, inserindo-se no conjunto de outros bens e

serviços essenciais.

Como palco de combate às taxas de mortalidade por violência, incluindo a violência

intrafamiliar,  o  serviço  de  saúde  necessita  de  progressos  na  humanização  dos

cuidados com a população, envolvendo a psicologia clínica e a psicologia social, em

busca do acesso a todos e do direito de igualdade de cada um dos usuários. Nesse

contexto em que tanto necessitamos da prática profissional do psicólogo, louvamos

sua decisiva parceria na promoção da cidadania e o trabalho imprescindível que vem

sendo efetuado pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais.

Nesse  sentido,  esta  nossa  homenagem  é  também  um  agradecimento  que  a

Assembleia Legislativa, como a Casa do povo de Minas Gerais, faz aos psicólogos do

Estado e do País. Parabéns, muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Rogério Correia, representando o Deputado

Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  entrega  à  Sra.  Marta

Elizabete de Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais,

de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres. (- Lê:)

“A luta pelo reconhecimento da psicologia como profissão coincide com o início da

industrialização  do  País,  ainda  na  segunda  metade  do  século  XX,  quando  a

modernização dos costumes exigiu uma nova forma de pensar sobre a sociedade.
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Mas só em 1962 o exercício da atividade foi regulamentado por lei. Hoje mais do que

tratar de processos mentais e comportamentais, a psicologia é ciência imprescindível

no estudo das interações do homem com seu ambiente físico e social. Pelos 50 anos

de regulamentação da profissão de psicólogo no País, a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais homenageia o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais pela

permanente defesa da classe e dos princípios éticos que devem orientá-la.”

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Marta Elizabete de Souza

Boa noite.  É muito bacana essa homenagem. Agradeço ao Presidente da Casa,

Deputado  Dinis  Pinheiro.  Gostaria  de  cumprimentar  e  agradecer  ao  Deputado

Rogério  Correia,  assim  como  a  presença  do  Sr.  Humberto  Cota  Verona,  nosso

querido  Presidente  do  Conselho  Federal  de  Psicologia;  do  Sr.  Roges  Carvalho,

tesoureiro do Sindicato dos Psicólogos; dos nossos colegas João Batista Mendonça

Filho, Diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Fumec e Maristela Costa de

Andrade, aqui representando a PUC Minas, que são nossos parceiros antigos, do

Conselho de Psicologia, assim como outras escolas. A PUC e a Fumec, em especial,

têm uma história mais próxima de nosso Conselho. Quero agradecer a presença de

todos,  da  Neila  Batista,  grande  amiga  e  muito  próxima  das  lutas  do  Conselho.

Agradeço  ao  grupo  que  aqui  veio  para  apresentar  o  Hino  Nacional,  aliás,  muito

bacana. Muito obrigada.

Serei  breve  na  minha  apresentação,  até  porque muitas  palavras  já  foram ditas

sobre a nossa profissão. Quero apenas ressaltar algumas questões. A construção da

psicologia brasileira é uma bandeira que muitos de nós, psicólogos, temos levantado

ao  longo  destes  últimos  anos.  E para  quê?  Para  termos  o  fortalecimento  de  um

projeto profissional ético e político da nossa profissão, alinhado com o nosso tempo,

com a nossa cultura, com a nossa subjetividade. Esse projeto da nossa profissão que

estamos  construindo  está  muito  presente  e  muito  próximo  de  todos  os

acontecimentos  políticos  e  sociais  do  nosso  país.  É  bem  verdade  que  a

regulamentação da nossa profissão se deu em um momento difícil, da ditadura militar,

mas não podemos deixar de lembrar e de citar que, no mesmo momento em que

nascíamos sob um forte aparato de repressão social, já havia colegas que estavam
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lutando  para  que  pudéssemos  ter  autonomia  como  ciência,  com  princípios,  com

teorias  próprias,  que  não  se  espelhasse  apenas  na  importação  de  saberes  e

conhecimentos externos.

Como foi  lembrado,  eu  também  não  podeira  deixar  de  citar  e  prestar  a  nossa

homenagem  à  Profa.  Helena  Antipoff,  que  trouxe  para  Minas  Gerais  estudos

importantes para o desenvolvimento do processo educacional. A psicologia tem, na

sua origem, uma forte presença na educação, assim como teve saberes psicológicos

na medicina, principalmente na constituição dos hospitais psiquiátricos, de onde os

médicos se inspiraram nos saberes psicológicos. Também influenciamos fortemente o

campo do direito, nas construções de teorias.

Se os nossos saberes inspiraram essas disciplinas nem sempre na direção daquilo

que queríamos para a nossa sociedade, também podemos nos orgulhar de que a

nossa  profissão  promoveu  muitas  rupturas  e  promoveu  saberes  e  conhecimento

nesses campos, buscando a autonomia, a liberdade, a produção de novos sujeitos, o

reconhecimento das diferenças e o reconhecimento de que é possível resgatar em

todo e qualquer ser humano, seja de que classe social ou etnia for, a possibilidade de

ele ser um cidadão e mostrar suas potencialidades à sociedade. Isso a psicologia

está demonstrando em nosso país. A nossa presença efetiva hoje na saúde pública,

na assistência social, na educação, no esporte e no trânsito tem demonstrado que é

possível  construir  um Brasil  diferente,  mais  igual,  inclusivo,  um Brasil  com a  sua

brasilidade.

Para  nós,  é  uma  honra  poder  compartilhar  com  o  nosso  povo  o  nosso

conhecimento, a nossa experiência e contribuir para a melhora da qualidade de vida

dessa população. Acreditamos que o nosso sistema de conselhos tem atuado nessas

três  vertentes,  para  dentro  da  instituição,  buscando  o  seu  aperfeiçoamento

democrático, nas ações do conselho federal e dos 20 conselhos regionais - só de

sermos  um  sistema significa  avanço -,  na  superação de  uma postura  puramente

corporativista para uma postura mais compartilhada e democrática. Temos atuado e

construído também referências para o aprimoramento da nossa profissão, buscando

construir instrumentos legais para que nossos colegas tenham segurança e trabalhem

de acordo com os princípios que regem o nosso código de ética. Atuamos junto à
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sociedade,  somando-nos  com  movimentos  sociais  emancipatórios  que  buscam  a

liberdade,  a  efetiva  cidadania  das  pessoas.  Nesta  Casa,  por  exemplo,  estamos

presentes  de  maneira  efetiva.  Trabalhamos,  Deputado Rogério,  na Comissão dos

Direitos da Pessoa com Deficiência e, em outras épocas, atuamos por várias vezes

na construção do Orçamento nesta Casa, dando sugestões e buscando a ampliação

da participação e criação de políticas públicas. Atuamos ainda de maneira forte e

incisiva, falamos isso com muita tranquilidade, na construção da Constituinte mineira,

quando estivemos aqui durante todo o tempo, todos os dias da semana, para que

Minas Gerais elaborasse a sua Constituição, baseada naturalmente na Constituição

Federal. Foi um trabalho árduo.

Estivemos  presentes  aqui  em  várias  discussões.  Recentemente  estivemos  em

várias audiências públicas, mas especialmente nesse momento em que discutimos a

necessidade  da  construção de  uma política  de  álcool  e  outras  drogas  para  este

Estado.  Não  recuamos  diante  das  dificuldades.  Temos  o  imperativo  ético,  como

profissionais que somos, de dialogar com o governo do Estado, com a Prefeitura de

Belo  Horizonte,  com as  Prefeituras  do  interior  e  com os  parlamentares  para  que

tenhamos política nesse campo árido e árduo.

Sabemos das dificuldades, mas temos de lutar para que o governo se espelhe nos

países  democráticos  e  construa  políticas  públicas  efetivas,  dê  chance  a  essas

pessoas  de  mostrarem  seu  potencial  e  de  atuarem  na  sociedade.  Sabemos  das

dificuldades,  respeitamos  as  posições,  entendemos  o  sofrimento  das  famílias,

compartilhamos o sofrimento delas,  mas nós, enquanto psicólogos,  defensores da

vida, temos de dizer às pessoas que nos momentos mais difíceis temos de acolhê-las

e escutá-las para construirmos um mundo melhor. Agradeço a oportunidade de estar

aqui e de receber esta homenagem da Assembleia ao trabalho que temos feito ao

longo destes 50 anos. Espero estar presente em vários outros momentos.

Agradeço  aos  movimentos  sociais,  especialmente  ao  Movimento  da  Luta

Antimanicomial, ao da Criança e do Adolescente, ao Movimento da Mulher, ao das

Pessoas com Deficiência, ao Movimento LGBT e vários outros movimentos dos quais

somos parceiros. Obrigada aos meus colegas psicólogos e a todos os presentes.

Muito obrigada. Boa noite.
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Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo Cultural Arautos do Gueto,

que, sob a regência do maestro José Antônio Inácio, apresentará ritmos brasileiros.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Humberto Cota Verona

Boa noite.  Queria inicialmente agradecer aos Arautos do Gueto  o presente  que

compartilhamos com vocês. Obrigado pela alegria. Também gostaria de cumprimentar

os nossos colegas que compõem a Mesa por intermédio da Sra. Marta Elizabete de

Souza,  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Psicologia  de  Minas  Gerais,  e  a

Assembleia de Minas por intermédio do Exmo. Sr. Deputado Rogério Correia, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem. Em nome do Conselho Federal

de Psicologia, queria manifestar os nossos agradecimentos pelas suas palavras, pela

placa e pela homenagem.

Foram palavras muito carinhosas e honrosas à nossa profissão, que diferentemente

das outras, quando regulamentada, não tinha uma corporação. Éramos, no máximo,

800 psicólogos no Brasil. A partir daí, gerações futuras tiveram o trabalho de construir

essa profissão. Hoje, ao ouvir esta homenagem, as suas palavras, sentimo-nos muito

orgulhosos e felizes, porque cada um de nós, psicólogos, e tantas gerações que nos

antecederam  fizeram  com  que  a  psicologia  fosse  reconhecida  e  saudada  como

profissão, fazendo parte do processo de construção da nossa sociedade.

Há alguns anos, essa profissão fez uma escolha, que me parece acertada: estar

com o olhar,  a reflexão e a preocupação no exercício profissional,  na sua ciência,

voltados para os problemas, os desafios e as urgências da sociedade brasileira. Isso

tem nos aproximado cada vez mais do povo brasileiro, e, em Minas Gerais, não é

diferente.

Estou  duplamente  orgulhoso  de  ser  mineiro  e  de  estar  hoje  na  condução  do

Conselho  Federal  de  Psicologia,  recebendo  esta  homenagem  aos  psicólogos

mineiros,  que  estendo  a  todos  os  psicólogos  brasileiros.  Mais  uma  vez,  muito

obrigado, Conselho Regional de Psicologia. Parabéns por nos representar em Minas

de forma tão digna e batalhadora. Obrigado.

Palavras do Sr. Roges Carvalho dos Santos
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Boa noite. Cumprimento a nossa homenageada, mulher guerreira, Marta Elizabete.

Estou muito feliz por esta homenagem. Parabéns! Cumprimento ainda o meu amigo e

companheiro  Rogério  Correia,  grande  Deputado,  que  tem  feito  enfrentamentos

importantes aqui em Minas. A sua presença é bastante marcante. Nós, sindicalistas,

temos muito orgulho de ser  amigos e parceiros  de V.  Exa.  Parabéns!  Não posso

deixar  de  cumprimentar  uma  companheira  guerreira  que  muito  contribui  para  a

psicologia  e  a  assistência  social,  minha  amiga  Neila.  Você  é  uma  pessoa

maravilhosa.  Cumprimento  também  esses  meninos  maravilhosos  do  Arautos  do

Gueto,  que nos  apresentaram um ritmo muito  “bacana”.  Parabéns!  Não podemos

dançar de acordo com a música. Temos de colocar música e ritmo em nosso coração.

É isso o que temos feito.

Fazendo esta breve saudação, gostaria de reafirmar o compromisso do Sindicato

dos Psicólogos de Minas Gerais com o CRP. Temos muitos enfrentamentos, mesmo

aqueles  que possuem profissão milenar.  Apenas com 50 anos,  estamos hoje nos

braços,  na  vida  de  uma pluralidade de ideias  e  contrários  ao  pensamento  único.

Sabemos  que temos  um  lado.  E  esse lado é  aquele  que  luta  dia  a  dia  com os

sindicatos parceiros. Sem eles, Marta Elizabete, seria muito difícil travar uma luta por

um trabalho decente. O Sindicato dos Psicólogos, parceiro do CRP, é atuante e a

favor  do  exercício  profissional.  Não poderíamos  jamais  deixar  de  nos  somar  aos

demais sindicatos na luta por um trabalho digno e de qualidade nas outras categorias,

principalmente  aqui  em  Minas  Gerais,  onde  enfrentamos  a  mão  de  ferro  do

Governador.  É mais difícil negociar hoje com o poder público do que com o setor

privado. Mas estamos juntos, temos parceiros e lutamos fortemente para valorizar

cada vez mais os psicólogos e os demais trabalhadores. Seria um corporativismo

perverso  defendermos  apenas  a  nossa  categoria.  Para  termos  saúde  pública  de

qualidade, temos de ficar juntos.

Finalizando,  gostaria  de  agradecer  a  oportunidade  de  participar  deste  evento.

Parabenizo  a  psicologia,  os  nossos psicólogos,  vocês  que estão  aqui,  os  nossos

telespectadores. Temos certeza de que no ano que vem o Sindicato dos Psicólogos

lutará por uma convenção coletiva de trabalho. Muito obrigado. Estamos de parabéns,

estamos em festa. A luta continua. Boa noite.
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Palavras do Sr. Presidente

Em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, agradecemos a presença de

todos. Esta foi uma justa homenagem desta Casa à Sra. Marta Elizabete de Souza,

Presidente do CRP de Minas Gerais.  Digo  “Presidente”,  mas,  quando falo com a

Beatriz, Presidente da CUT, ela me xinga e diz que é Presidenta. Então, vou dizer

Presidenta  do  CRP  de  Minas  Gerais,  Marta  Elizabete  de  Souza,  porque  assim

valorizamos mais o aspecto feminino do cargo e a importância que tem a psicóloga

em nosso contexto. Mas, além de justa, é uma homenagem que fazemos de coração,

um  reconhecimento  da  Assembleia  Legislativa  à  profissão,  não  apenas  no  seu

aspecto profissional, mas também ressaltando a construção do que precisamos em

uma sociedade, que ela tenha mais justiça. Esse é o espírito da nossa homenagem.

Quero  também  fazer  um  agradecimento  à  Neila  Batista,  que  nos  ajudou  na

elaboração da reunião e dos convites.

Antes de  terminar,  quero  parabenizar  o  Conselho Federal  de  Psicologia não só

pelos 50 anos de regulamentação da profissão, mas ainda por uma nota que soltou

hoje,  que  tive  o  prazer  de  ler  e  de  repassar  no  Twitter  e  no  Facebook.  Fiquei

impressionado com a quantidade de pessoas que a repassaram e se manifestaram

nas redes sociais. É uma nota de repúdio por uma matéria publicada na revista “Veja”

desta semana, com o título “Ilusão de um Paraíso”. O Conselho Federal de Psicologia

vem a público repudiar essa matéria por ter - e concordo - um viés racista e muita

distorção dos fatos. Diz respeito a ações governamentais, e a “Veja” fez uma análise

no mínimo preconceituosa das comunidades indígenas, e tomou um posicionamento

nítido a favor do agronegócio do Mato Grosso do Sul, notadamente em desfavor de

direitos de minorias vulneráveis, como a tribo dos guarani-caiovás, cujo sofrimento

todos temos acompanhado. O Conselho Federal de Psicologia repudia os ataques

que  o  Conselho  Indigenista  Missionário  sofreu  da  revista.  Quero  parabenizar  o

Conselho Federal de Psicologia por se posicionar, em um momento como este, em

relação a um assunto que se tornou nacional, sobre como devemos tratar os índios e

as minorias. O Conselho Federal de Psicologia não teve dúvidas de se colocar ao

lado  deles.  Isso  engrandece  ainda  mais  o  que  os  conselhos  de  psicologia  têm

representado.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na

edição do dia 13/11/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2012

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Carlos Mosconi, por

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

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

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 e

comunica  o  recebimento  de  ofício  dos  Deputados  Zé  Maia  e  André  Quintão,

Presidentes,  respectivamente,  das  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária e de Participação Popular, em que convidam os membros da Comissão

para reunião de audiência pública conjunta destinada à apresentação da proposta de

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013. 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 2.573/2011, no 1º

turno, é retirado da pauta pelo Presidente por não cumprir pressupostos regimentais.

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

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

votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.463/2012, 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
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Elismar

Prado em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o

Projeto de Lei nº 3.252/2012, que altera a Lei nº 15.467, de 13/1/2005, que institui as

carreiras  do  grupo  de  atividades  de  cultura  do  Poder  Executivo,  e  dá  outras

providências;  e  Rômulo  Veneroso  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a artista plástica Yara Tupynambá e o Deputado Dinis Pinheiro,

Presidente desta Casa, pela iniciativa da transposição do mural "Da Descoberta do

Brasil ao Ciclo Mineiro do Café" para o Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 321/2012*

Belo Horizonte, 6 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada  deliberação  dessa

egrégia  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a

contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal.

A medida,  revestida  de  inequívoco  interesse  público,  tem  por  objetivo  financiar

ações relacionadas às áreas de infraestrutura e mobilidade urbana, estabelecidas no

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,  notadamente  as  ações  de  melhoria  e

expansão do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Assinalo, ao fim, que o projeto de lei decorre de estudos realizados no âmbito da

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  delineados,  em  seus  contornos  gerais,  na

exposição de motivos que me foi encaminhada pela referida Secretaria, em texto que

faço anexar, por cópia, à presente Mensagem.

Enunciados os motivos que embasam a propositura, reitero a Vossa Excelência as

considerações de estima.
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Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

Ref.: Programa de Aceleração do Crescimento - Mobilidade Grandes Cidades.

Assunto: Anteprojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de

crédito  junto  à  Caixa  Econômica  Federal,  até  o  valor  de  R$750.000.000,00

(setecentos e cinquenta milhões de reais), a serem aplicados na melhoria e expansão

do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado

de Minas Gerais possa realizar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal,

no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  -  Mobilidade  Grandes

Cidades,  destinada  a  financiar  ações  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - relacionadas às áreas de infraestrutura e mobilidade urbana.

Cumpre-nos ressaltar que a presente operação de crédito atende aos interesses

maiores  da  União,  haja  vista  que  a  mesma  está  inserida  no  rol  das  medidas

anticíclicas  apresentadas  pela  ilustre  Presidenta  Dilma  Rousseff,  com  vistas  a

estimular os investimentos pelos Estados e assim reaquecer a economia, atualmente

em  processo  de  estagnação  com  o  aprofundamento  da  crise  financeira  global.

Ressalto, ainda, que esta inciativa resgata uma dívida histórica do governo federal,

qual seja a de promover a modernização e ampliação do metrô de Belo Horizonte.

Iniciativa esta somente possível  com a integração suprapartidária,  promovida pelo

Governador do Estado, em conjunto com algumas das municipalidades que integram

a região metropolitana de Belo Horizonte.

A área de infraestrutura urbana reflete uma grande preocupação do Governo de

Minas: as obras do Metrô de Belo Horizonte foram iniciadas na década de 80, pelo

Governo Federal, aproveitando o traçado de antiga linha ferroviária, segregando-se o

transporte de cargas em linhas paralelas.

Atualmente,  após 25 anos do início de suas obras,  o Metrô de Belo Horizonte,

através da CBTU, opera uma única linha com uma extensão de 28 km, ligando a

Região Oeste (Bairro Eldorado, em Contagem) à Região Norte, no Bairro Vilarinho. O

seu  traçado  tangencia  a  Área  Central  de  Belo  Horizonte  e  não  contempla  as

principais demandas da população.
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Além disso,  as  composições  de  trens  possuem características  ferroviárias,  com

grande peso,  exigindo maiores percursos para frenagem, o que implica  em baixa

velocidade média de operação.

Como  consequência,  torna-se  um  sério  gargalo  na  mobilidade  metropolitana,

estando com o seu limite máximo de transporte atingido, chegando a transportar mais

de 220.000 passageiros em um único dia.

O Governo do Estado de Minas Gerais, em conjunto com as Prefeituras de Belo

Horizonte,  Contagem e Betim, apresentou ao Governo Federal  a proposta para o

metrô de Belo Horizonte, solicitando recursos do Programa PAC da Mobilidade.

Dessa  forma,  como  prova  inequívoca  da  harmonia  suprapartidária  comentada

acima, foi criada a empresa METROMINAS - Trem Metropolitano de Belo Horizonte

S.A, pela Lei Estadual nº 12.550, de 25 de julho de 1997, com o objetivo de gerir o

transporte ferroviário intermunicipal metropolitano. A criação da referida empresa foi

um compromisso assumido pelo Estado de Minas Gerais perante a União para dar

sequência à execução da regionalização do METRÔ BH. O Estado de Minas Gerais é

o acionista majoritário com 55% da composição acionária e as Prefeituras de Belo

Horizonte e Contagem têm respectivamente 35% e 10%.

Esta proposta se baseou no Plano Diretor de Transporte sobre Trilhos para Belo

Horizonte, elaborado pela CBTU, definindo para implantação imediata as seguintes

etapas:

• Reforma e melhoria  da linha já  existente  (Linha 1 -  Eldorado -  Vilarinho),

incluindo: ampliação de estações, aquisição de novos trens, melhoria de sistemas

elétricos e de comunicações, ampliação até o Novo Eldorado.

• Construção da denominada Linha 2, numa primeira fase no trecho Barreiro -

Calafate.

• Construção da denominada Linha 3, numa primeira fase no trecho Savassi -

Lagoinha.

• Estudos para a criação de uma nova linha ou extensão da Linha 1 no trecho

Novo Eldorado - Betim.

Para que esse conjunto de intervenções seja realizado, estima-se um montante de

recursos no valor de R$3,05 bilhões.



308
____________________________________________________________________________

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua

cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não-afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Em conclusão, a presente Proposta de Lei assegura os objetivos do Projeto, não

encontrando  óbice  aos  mandamentos  consignados  pela  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal - Lei Complementar Federal 101/2000.

Eduardo Antonio Codo Santos, Subsecretário do Tesouro Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa

Econômica Federal.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito junto à

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -

Mobilidade  Grandes  Cidades,  até  o  valor  de  R$750.000.000,00  (setecentos  e

cinquenta milhões de reais), a serem aplicados na melhoria e expansão do metrô da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no “caput”

serão aplicados nas atividades e projetos do Estado, em especial em ações definidas

no Plano Plurianual de Ação Governamental relacionadas às áreas de infraestrutura e

mobilidade urbana.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  contragarantia  à

garantia da 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 da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao
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atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 322/2012*

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia, emenda aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 31, de 2012, que

altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares

do Estado de Minas Gerais,  e a Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que

dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais.

A emenda  ora  proposta  tem  por  objetivo  restabelecer  o  serviço  de  assistência

religiosa nas instituições militares, extinto desde 2007, através da criação do Quadro

de Oficiais  Capelães da Polícia Militar  e do Corpo de Bombeiros Militar  (QOCPL-

PM/BM).  Medida  essa  de  inequívoco  interesse  público,  que  trará  acolhimento

espiritual aos servidores militares e a seus familiares, atendendo, ainda, à promoção

da educação moral nas instituições militares.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda em

questão,  oportunidade  em  que  reitero  a  Vossa  Excelência  as  considerações  de

estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

A proposta apresentada visa criar o Quadro de Oficias Capelães da Polícia Militar e

do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  (QOCPL-PM/BM),  através  da  alteração,  por

acréscimo,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012  e  do  Projeto  de  Lei  nº

3.521/2012.

O serviço de assistência religiosa foi extinto das Instituições Militares deste Estado
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desde 2007, quando o Quadro de Capelães foi retirado do Estatuto dos Militares do

Estado de Minas Gerais.

A medida se amolda aos dispositivos da Lei Federal nº 6.923, de 29 de junho de

1981, dá à assistência religiosa a finalidade de prestar assistência em sua área aos

militares, aos civis das organizações militares e às suas famílias, bem como atender a

encargos  relacionados  com  as  atividades  de  educação  moral  realizadas  nas

Instituições.

Cel. PM Márcio Martins Sant’Ana, Comandante-Geral da PMMG.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2012

Acrescentem-se,  onde  convier,  os  seguintes  artigos  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31/2012:

Art. … - O § 1º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescido

do  seguinte  inciso  V,  ficando  o  mesmo artigo  acrescido  dos  §§  14  e  15  que  se

seguem:

“Art. 13 - (...)

V - Quadro de Oficias Capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar

(QOCPL-PM/BM).

(...)

§ 14 - O ingresso no Quadro previsto no inciso V do § 1º, observado o disposto no

art. 5º desta lei, com exceção da exigência de que trata o inciso VI do seu “caput” e

da idade máxima de 35 anos, dar-se-á no posto de 2º-Tenente, após conclusão do

respectivo estágio de adaptação, definido pela instituição militar.

§  15  -  Os  militares  que  ingressarem  no  QOCPL-PM/BM  deverão  comprovar

conclusão de graduação em curso de nível superior, devidamente reconhecida nos

termos da legislação de ensino em vigor, em área do conhecimento compatível com a

função de assistência religiosa a ser exercida, e poderão ser promovidos, na ativa,

até o posto de Capitão.”.

Art. … - O parágrafo único do art. 137 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 137 - (...)

Parágrafo único - Quando se tratar de Oficial do QOS-PM/BM ou QOCPL-PM/BM, a
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idade-limite de que trata este artigo será acrescida de cinco anos.”.

Art. … - O art. 184 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido dos seguintes §§ 9º e

10:

“Art. 184 - (...)

§ 9º - Aplicam-se à promoção dos Oficiais do QOCPL-PM/BM os dispositivos dos

arts. 186, 187 e 203, sendo o ano-base o da promoção ao posto de 2º-Tenente.

§ 10 - A promoção por merecimento dos Oficiais do QOCPL-PM/BM será realizada

nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no:

a) décimo quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma;

b) décimo sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma.

II - ao posto de 1º-Tenente, no:

a)  quinto  ano após  o  ano-base,  1/3  (um  terço)  dos  2ºs-Tenentes  existentes  na

turma;

b) sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Tenentes existentes na turma.

§  11  -  Os  Oficiais  serão  promovidos  por  antiguidade,  no  QOCPL-PM/BM,  nos

seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no décimo sétimo ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes

remanescentes da turma;

II  -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  sétimo  ano  após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.”.

Art. … - Fica revogado o art. 238 da Lei nº 5.301, de 1969.”

-  Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº  31/2012. Publicada, fica a

mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do

dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 323/2012*

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia, emenda aditiva ao Projeto de Lei nº 3.521, de 2012, que fixa o efetivo da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar

de Minas Gerais até o ano de 2015.

A emenda proposta tem por objetivo adequar o efetivo da Polícia Militar do Estado à

proposta  de  restabelecimento  do  serviço  de  assistência  religiosa  nas  instituições

militares, contida no Projeto de Lei Complementar nº 31, de 2012, que ora tramita

nesta Casa, que prevê a criação do Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar (QOCPL-PM/BM). Adequação essa que se promove

através  do  remanejamento  de  doze cargos  do  Quadro  de  Praças  (QP-MG),  com

dispensa do aumento do número de cargos naquela instituição.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda em

questão,  oportunidade  em  que  reitero  a  Vossa  Excelência  as  considerações  de

estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.

Exposição de Motivos

A proposta apresentada visa criar o Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar e

do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  (QOCPL-PM/BM),  através  da  alteração,  por

acréscimo,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012  e  do  Projeto  de  Lei  nº

3.521/2012.

O serviço de assistência religiosa foi extinto das Instituições Militares deste Estado

desde 2007, quando o Quadro de Capelães foi retirado do Estatuto dos Militares do

Estado de Minas Gerais.

A medida se amolda aos dispositivos da Lei Federal nº 6.923, de 29 de junho de

1981, dá à assistência religiosa a finalidade de prestar assistência em sua área aos

militares, aos civis das organizações militares e às suas famílias, bem como atender a

encargos  relacionados  com  as  atividades  de  educação  moral  realizadas  nas

Instituições.

Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral da PMMG.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Dê-se ao Anexo I do Projeto de Lei nº 3.521/2012 a seguinte redação:
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Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

Quadro de organização e distribuição de efetivo da PMMG

1 - TOTAL DO EFETIVO PREVISTO DA PMMG POR QUADRO

* - A tabela contendo o total do efetivo previsto da PMMG por quadro foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

2 - EFETIVO DOS QUADROS DA PMMG POR POSTOS OU GRADUAÇÃO

2.1 - EFETIVO PREVISTO POR POSTOS DO QOPM

* -  A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QOPM  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

2.2 - EFETIVO PREVISTO POR POSTOS DO QOC

* - A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QOC  foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.11.2012.

2.3 - EFETIVO PREVISTO POR POSTOS DO QOS

* - A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QOS  foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.11.2012.

2.4 - EFETIVO PREVISTO POR POSTOS DO QOE

* - A tabela contendo o efetivo previsto por postos do QOE  foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.11.2012.

2.5 - EFETIVO PREVISTO POR POSTOS DO QOCPL

* -  A tabela  contendo o efetivo previsto por postos do QOCPL foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

2.6 - EFETIVO PREVISTO POR GRADUAÇÃO DO QPPM

* - A tabela contendo o efetivo previsto por graduação do QPPM foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

2.7 - EFETIVO PREVISTO POR GRADUAÇÃO DO QPE

* - A tabela contendo o efetivo previsto por graduação do QPE foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.521/2012. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“OFÍCIO Nº 5/2012*

Belo Horizonte, 6 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art. 66, § 2º, c/c o art. 122, inciso I,

ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais, e do art. 18, incisos VIII e XV, da

Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, para deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa,  o presente Projeto de Lei,  que dispõe sobre a criação de

cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Trata-se de proposição correlata ao Projeto de Lei nº 3117/2012, onde se pretende

criar  mais 02 (dois) cargos de Assessor Administrativo do PGJ, padrão MP-83; 02

(dois)  cargos de Assessor  II,  padrão MP -  67; e 20 (vinte)  cargos de Assessor  I,

padrão  MP-59,  que  se  destinam à  criação  do  núcleo  de  negociação de  conflitos

ambientais no âmbito do Ministério Público, bem como ao exercício de atribuições de

assessoramento nas promotorias de justiça instaladas em comarcas localizadas na

região  do  Norte de Minas  e  nas promotorias  de  justiça  instaladas nas  Comarcas

sedes de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano no nosso Estado.

De  igual  forma,  diante  do  atual  aumento  das  demandas  institucionais  será

necessário,  na  área  administrativa,  a  criação  de  mais  01  (um)  cargo  de

Superintendente, padrão MP-83, 03 (três) cargos de Coordenador II, padrão MP-75,

01  (um)  cargo  de Coordenador  I,  padrão  MP-71,  01  (um)  cargo  de Assessor  IV,

padrão MP-73 e 02 (dois) cargos de Assessor III, padrão MP-70.

Cumpre registrar  que, neste ano de 2012, a Procuradoria-Geral  de Justiça, com

recursos de convênio  celebrado com o Banco Mundial,  efetivou a contratação de

consultoria técnica especializada para a realização de diagnósticos institucionais e

elaboração de planos estratégicos de ação visando à reestruturação organizacional

das mencionadas promotorias de justiça, que foram selecionadas considerando-se a

premente necessidade de se priorizar a atenção do Ministério Público para as regiões

menos desenvolvidas do Estado, visando ao fortalecimento da atuação institucional

direcionada à diminuição das desigualdades sociais e promoção de justiça social.

Como resultado apresentado nos planos estratégicos, a consultoria recomendou a

ampliação do quadro de assessoramento dos órgãos de execução avaliados, com o
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fito de melhor cumprimento das atribuições constitucionais ministeriais.

Diante desse cenário, a proposição justifica-se pela necessidade de se prover o

núcleo de negociação de conflitos ambientais e as promotorias de justiça instaladas

nas comarcas localizadas na região do Norte de Minas e nas Comarcas sedes de

municípios com baixo índice de desenvolvimento humano no nosso Estado com o

número adequado de servidores, visando a resguardar a produtividade e celeridade

da atuação ministerial,  com vistas à satisfação do interesse público e a resolução

extrajudicial dos conflitos ambientais.

Importante consignar que a proposta obedece aos limites de despesas com pessoal

dispostos no art.  20, inciso II, alínea “d”,  e no art. 22 da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Na oportunidade,  registro minhas homenagens a essa ilustre Casa Legislativa e

renovo-lhe sinceros votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI Nº

PROJEÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

* - A tabela contendo a projeção do impacto orçamentário-financeiro com a criação

dos novos cargos efetivos e comissionados foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.11.2012.

Nota: Os efeitos orçamentários e financeiros SOMENTE se iniciarão no próximo

exercício (2013), desde que:

• haja disponibilidade orçamentária aprovada na LOA 2013, ou autorização

legislativa de crédito suplementar específica

• a PGJ esteja enquadrada nos limites impostos na LRF e que o aumento de

despesa não comprometa tal limite.

Proposta de Artigo:

“A implementação dos dispositivos desta lei que acarretem aumento de despesas

fica condicionada ao estrito cumprimento da Lei Complementar Federal nº 101, de 4

de maio de 2000, e à prévia abertura de crédito adicional.”
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Marcelo Nicolau de Jesus

Diretoria de Orçamento

Transparência - MPMG

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Em cumprimento ao que dispõem os artigos 54 , 55 e 72 da Lei Complementar Nº

101, de 04/05/2000, torno público o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao exercício

de 2012.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2012.

Alceu José Torres Marques

Procurador-Geral de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/ 2012

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a”; Portaria STN nº 407/2011; IN nº 01 de

21/04/2001 e IN nº 05 de 19/12/2001 do TCEMG)

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Despesa de Pessoal, conforme Anexo I da

Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 55, inciso I, alínea “a”; Portaria STN nº 407/2011;

IN nº 01 de 21/04/2001 e IN nº 05 de 19/12/2001, do TCEMG, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.11.2012.

Fonte: Valores extraídos dos Balancetes/Relatórios SIAFI. -

Valor da RCL encaminhado através de Correio Eletrônico, pela SCCG/SEF.

(1)  -  Consoante  os  termos  da  IN  nº  01/2001  de  21/04/2001  e  IN  05/2001  de

19/12/2001 do TCEMG.

(2)  -  Despesas  relativas  às  Indenizações  de  Pessoal  Ativo  (Elemento  94)  e

Despesas de exercícios anteriores (Elemento 92).

(3) - Contribuições recolhidas ao FUNFIP - Contas contábeis SIAFI - 21101070000

e 21201010000 - Auxiliar 99.999.990-0001/80.

(4) - Não existem despesas relativas a Pessoal em RPNP.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/ 2012

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a”; Portaria STN nº 407 de 20/06/2011)

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Despesa de Pessoal, conforme Anexo I da

Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 55, inciso I, alínea “a”; Portaria STN nº 407/2011,

de 20/06/2011, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

Fonte: Valores extraídos dos Balancetes/Relatórios SIAFI.

Valor da RCL encaminhado através de Correio Eletrônico, pela SCCG/SEF.

(1) - Desconsideradas a IN nº 01/2001 de 21/04/2001 e IN 05/2001 de 19/12/2001

do TCEMG.

(2)  -  Despesas  relativas  às  Indenizações  de  Pessoal  Ativo  (Elemento  94)  e

Despesas de exercícios anteriores (Elemento 92).

(3) - Contribuições recolhidas ao FUNFIP - Contas contábeis SIAFI - 21101070000

e 21201010000 - Auxiliar 99.999.990-0001/80.

(4) - Não existem despesas relativas a Pessoal em RPNP.

Alceu José Torres Marques - Procurador-Geral de Justiça.

Fernando Antonio Faria Abreu - Diretor-Geral

PROJETO DE LEI Nº 3.539/2012

Dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

Art.  1º  -  Ficam criados 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 16 de junho de 2006:

I - 129 cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34;

II - 418 cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48.

Parágrafo único -  Em virtude do disposto  no  “caput”  deste  artigo,  o  número  de

cargos  de  Oficial  do  Ministério  Público,  padrão  MP-34,  passa  a  ser  de  mil

quatrocentos e cinquenta, e o de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, de mil
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seiscentos e cinquenta.

Art.  2º  -  Ficam  criados  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão  do

Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,

constante no Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I - 03 (três) cargos de Superintendente, padrão MP-83;

II - 11 (onze) cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

III - 02 (dois) cargos de Coordenador I, padrão MP-71;

IV - 02 (dois) cargos de Assessor Administrativo do PGJ, padrão MP-83.

V - 02 (dois) cargos de Assessor IV, padrão MP-73;

VI - 02 (dois) cargos de Assessor III, padrão MP-70;

VII - 02 (dois) cargos de Assessor II, padrão MP-67;

VIII - 20 (vinte) cargos de Assessor I, padrão MP-59;

Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei nº, de de de )

“ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A - Grupo de Direção

*  -  O Quadro Específico de Provimento em Comissão do Grupo de Direção foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

B - Grupo de Assessoramento

* - O Quadro Específico de Provimento em Comissão do Grupo de Assessoramento

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

C - Grupo de Supervisão

* - O Quadro Específico de Provimento em Comissão do Grupo de Supervisão foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.11.2012.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Procurador-Geral de
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Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.117/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 8/2012*

Belo Horizonte, 6 de novembro de 2012.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei destinado a alterar o quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância

do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

A medida se faz necessária para viabilizar o cumprimento do disposto no art. 4º do

Provimento nº 22, de 5 de setembro de 2012, da Corregedoria Nacional de Justiça,

segundo o qual “os assessores de magistrados de primeiro grau serão distribuídos de

forma equânime entre os juízes da justiça comum e os juízes do sistema dos juizados

especiais”.

Aludido dispositivo consignou prazo de 60 dias para encaminhamento de projeto de

lei à Casa Legislativa, visando implementar tal medida.

Propõe-se, portanto, a criação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) funções de

confiança,  sendo  que  158  (cento  e  cinquenta  e  oito)  serão  destinadas  aos

magistrados do Sistema dos Juizados Especiais.

Além disso,  propõe-se  a  criação de  30 (trinta)  cargos de  Assessor  de  Juiz,  de

recrutamento amplo, para atendimento ao “Plano de Instalação de Varas”, de acordo

com o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado.

Justificativa

A proposta de anteprojeto de lei que se apresenta à apreciação da Comissão de

Organização e Divisão Judiciárias tem por objetivo precípuo viabilizar o cumprimento

do disposto no art. 4º, “caput”, e parágrafo único, do Provimento nº 07, de 7 de maio
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de 2010, alterado pelo Provimento nº 22, de 5 de setembro de 2012, da Corregedoria

Nacional de Justiça.

Provimento nº 22/2012, da CNJ

(...)

“Art.  4° -  Os assessores de magistrados de primeiro  grau serão distribuídos de

forma equânime entre os juízes da justiça comum e os juízes do sistema dos juizados

especiais.

Parágrafo único - Quando se fizer necessária alteração de lei para a implementação

da  medida  prevista  no  “caput”  deste  artigo,  o  projeto  respectivo  deverá  ser

encaminhado à casa legislativa no prazo de 60 (sessenta) dias.”

(...)

Atualmente, os 583 cargos de Assessor de Juiz criados pela Lei nº 14.336, de 3 de

julho de 2002, são insuficientes para propiciar-se assessoramento a todos os 1.295

juízes de direito previstos na Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de

Minas Gerais (LC nº 59/2001).

Cabe lembrar que o art. 56 da Lei Complementar nº 105, de 2008, que alterou a Lei

Complementar nº 59, de 2001, prevê a criação de cargos de assessores de juízes

vitaliciados, inclusive os do Sistema dos Juizados Especiais.

Lei Complementar nº 105/2008, do Estado de Minas Gerais

“Art. 56 - O Tribunal de Justiça, no prazo de cento e oitenta dias contados da data

da publicação desta Lei Complementar, encaminhará à Assembleia Legislativa projeto

de lei que cria cargos de assessores de Juízes vitaliciados, inclusive os dos Juizados

Especiais, independentemente da sua classificação na carreira, a serem providos por

nomeação do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação do Juiz.”

Contudo, não há, no momento, condições de se promover a criação de mais 712

cargos dessa natureza, porque isso viria desequilibrar ainda mais a relação entre o

número de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo e limitado,

inviabilizando o cumprimento do disposto no art. 2º, “caput” e § 2º, da Resolução nº

88, do CNJ, que estabelece:

“Art. 2º - Os cargos em comissão estão ligados às atribuições de direção, chefia e

assessoramento, sendo vedado seu provimento para atribuições diversas.
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§ 1º - (...)

§ 2º - Para os Estados que ainda não regulamentaram os incisos IV e V do art. 37

da  Constituição  Federal,  pelo  menos  50%  (cinquenta  por  cento)  dos  cargos  em

comissão deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos

Tribunais de Justiça encaminharem projetos de lei  de regulamentação da matéria,

com observância desse percentual.”.

Propõe-se,  portanto,  a  criação  de  30  (trinta)  cargos  de  Assessor  de  Juiz,  de

recrutamento amplo, para atendimento ao “Plano de Instalação de Varas”, iniciativa

que faz parte do planejamento estratégico do TJMG e tem como objetivo atender a

necessidade de incremento da estrutura judiciária de primeira instância, a partir de

uma ordem  de  prioridade  e  de  ações  congregadas  das  áreas  administrativas  do

TJMG, que irão programar o provimento do quadro de pessoal, bem como do espaço,

obras, reformas, mobiliário e equipamentos necessários.

Propõe-se, também, a criação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) funções de

confiança, 207 destinadas ao assessoramento dos magistrados de 1ª entrância e 158

aos do Sistema dos Juizados Especiais.

Observe-se que não há no TJMG, até o momento, a possibilidade de designação de

servidor efetivo para o exercício de função de confiança. A ela se refere o art. 37, V,

da CR/88, ao determinar, com a redação da EC nº 19, que “as funções de confiança

serão  exercidas  exclusivamente  por  servidores  ocupantes  de  cargo  efetivo,  e  os

cargos  em comissão,  a serem preenchidos  por  servidores de  carreira nos casos,

condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições

de direção, chefia e assessoramento”.

Ademais,  a  possibilidade  a  ser  criada,  em  caso  de  aprovação  do  instrumento

legislativo  aqui  proposto,  mostra-se  adequada  às  novas  demandas  a  serem

introduzidas com o Processo Judicial Eletrônico (PJe): servidores capacitados para

oferecer  serviços  judiciais  adequados  nos  gabinetes  dos  magistrados,  diante  da

grande  diminuição  dos  trabalhos  meramente  burocráticos,  que  se  espera  com  a

implantação gradativa do PJe.

Acreditamos que a medida aqui proposta resultará, em última análise, em qualidade

da prestação jurisdicional, uma vez que a celeridade dos julgamentos, anseio de toda
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a comunidade, não pode se tornar realidade sem a presença de recursos humanos

suficientes e de meios efetivos para a ampliação do acesso à Justiça e para que seja

possível garantir efetivamente ao jurisdicionado, como lhe é de direito, “a razoável

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art.

5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República).

Por fim, cabe ressaltar que o provimento dos cargos e a destinação das funções

cuja  criação  é  proposta  far-se-á  conforme  a  disponibilidade  de  recursos

orçamentários  e  respeitando-se  os  limites  previstos  nos  arts.  20  e  22  da  Lei

Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

PROJETO DE LEI Nº 3.540/2012

Altera o quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Ficam criados trinta cargos de provimento em comissão de Assessor de

Juiz,  código TJ-DAS-08, padrão de vencimento PJ-51,  de recrutamento amplo, no

quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei nº 11.098, de 11 de maio de

1993, a serem ocupados por bacharéis em Direito.

Parágrafo único - Os cargos de Assessor de Juiz de que trata este artigo destinam-

se ao assessoramento dos magistrados de 2ª entrância e entrância especial.

Art.  2º  -  Ficam  criadas  trezentas  e  sessenta  e  cinco  funções  de  confiança  de

assessoramento de juiz de direito, código FCA-01.

§ 1º - As funções de confiança de assessoramento de juiz de direito de que trata

este  artigo  destinam-se  aos  magistrados  de  1ª  entrância  e  aos  do  Sistema dos

Juizados Especiais.

§ 2º - A retribuição pelo exercício da função de confiança corresponde ao valor do

padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado, constante no item “b” do Anexo X da Lei n° 13.467, de 12

de janeiro de 2000.

§ 3º - A retribuição prevista no § 2º não se incorporará à remuneração do servidor

para nenhum efeito nem constitui  base para cálculo de vantagens remuneratórias,

salvo expressa disposição em lei.

§ 4º - As funções de confiança de que trata este artigo são privativas de bacharéis
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em  Direito  e  serão  exercidas  por  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de  Oficial

Judiciário, Especialidade Oficial Judiciário, ou Oficial de Apoio Judicial D, C ou A, da

Justiça de Primeira Instância, indicado por juiz de direito entre os servidores lotados

na comarca onde exercerá a função.

Art. 3º - O provimento dos cargos e a designação para as funções de confiança de

que trata esta lei ficam condicionados:

I - à existência de recursos orçamentários e financeiros; e

II - ao cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

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

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Tribunal de Justiça.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.342/2012  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

ACORDO DE LÍDERES

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

Colégio  de  Líderes,  deliberam seja  prorrogado  até  o  dia  6/12/2012  o  prazo  para

recebimento  de  emendas aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.471/2012,  do  Governador  do

Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de

Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo

Estado para o exercício de 2013, e 3.472/2012, do Governador do Estado, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período

2012-2015.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 13 de novembro de 2012.

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



324
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 238/2012

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  aparelhos  telefônicos  e  de  outros

equipamentos de comunicação, peças e acessórios.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Por determinação do Presidente desta Casa, foram as Mensagens nºs 241, 243,

247, 249 e 250/2012 anexadas à proposição em exame, nos termos do art. 173, § 2º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

De acordo com a  mensagem  do  Governador,  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  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS.  Em  atendimento  ao

disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi encaminhada

para a apreciação desta Casa exposição de motivos  da Secretaria  de  Estado de

Fazenda  -  SEF  -  a  respeito  da  concessão  do  regime  especial  de  tributação  em

matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de

aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios.

O referido artigo estabelece que, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-H da Lei nº

6.763, de 1975, caso o regulamento preveja a concessão do benefício por meio de

regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e

nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O art. 225, por sua vez,

faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da
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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 a adoção de medida que incida sobre

setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF. Essa medida,

conforme o disposto no § 2º do mesmo artigo, deve ser ratificada por esta Casa no

prazo  de  90  dias,  por  meio  de  resolução.  Nos  termos  do  §  6° do  mencionado

dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das

medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No caso específico da mensagem em estudo e das mensagens a ela anexadas, o

regime especial concedido fundamenta-se no inciso I do art. 32-A da Lei nº 6.763, de

1975, que dispõe o seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  de  administração  pública,  suas

fundações e autarquias”.

Cabe informar que, entre os referidos produtos relacionados na Parte 5 do Anexo

XII do Regulamento do ICMS, estão aparelhos telefônicos, peças, acessórios e outros

equipamentos de comunicação, transformadores e conversores elétricos, entre outros

equipamentos e componentes eletroeletrônicos.

Por meio de ofício da SEF (OF. SEF. GAB. SEC. Nº 651/2012), foi encaminhada a

esta Comissão exposição de motivos adicional informando que os regimes especiais

de  tributação  referentes  às  mensagens  acima  mencionadas  foram  precedidos  da

assinatura de protocolos de intenções, nos quais as empresas do setor eletrônico se

comprometeram a investir, ao todo, aproximadamente R$160.000.000,00 e a gerar
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cerca de 368 empregos diretos e 229 empregos indiretos.

Em  contrapartida,  por  meio  dos  regimes  especiais,  foram  concedidos  a  essas

empresas os seguintes tratamentos tributários, conforme o caso:

a)  diferimento  do  pagamento  do  ICMS  incidente  nas  saídas  promovidas  por

contribuinte  mineiro  com  destino  ao  estabelecimento  signatário  do  protocolo  de

intenções,  para  operações  subsequentes  por  este  praticadas,  desde  que  as

mercadorias  adquiridas  sejam  utilizadas  exclusivamente  como  matéria-prima,

produtos  intermediários  e  materiais  de  embalagem  na  fabricação  dos  produtos

previstos no protocolo de intenções;

b) diferimento do pagamento do ICMS incidente sobre a entrada das mercadorias

relacionadas no protocolo, em decorrência de importação direta, para as operações

subsequentes praticadas pelo estabelecimento industrial do contribuinte identificado;

c) diferimento do pagamento do ICMS devido na saída de mercadoria de produção

própria promovida pelo contribuinte,  com destino ao centro de distribuição de sua

titularidade, para operações subsequentes por este praticadas;

d) diferimento do pagamento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas devido

nas aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos sem similar produzidos

no Estado, relacionados exclusivamente aos investimentos previstos no protocolo de

intenções;

e) crédito presumido de valor equivalente ao imposto devido na operação de saída

das  mercadorias  de  sua  produção,  relacionadas  no  protocolo  de  intenções  e

constantes  da  Parte  5  do  Anexo  XII  do  Regulamento  do  ICMS,  destinadas  a

estabelecimento de contribuinte do imposto, clínica, hospital, profissional médico ou

órgão da administração pública direta, suas fundações e autarquias;

f)  crédito  presumido  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a

estabelecimento de contribuinte do imposto, clínica, hospital, profissional médico ou

órgão da administração pública direta, suas fundações e autarquias,  dos produtos

relacionados no protocolo de intenções e constantes da Parte 5 do Anexo XII  do

Regulamento do ICMS, sem que tais produtos tenham sido submetidos a qualquer

processo  de  industrialização,  exceto  acondicionamento,  de  forma  que  a  carga

tributária resulte em 3,5%.
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A exposição observa que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções.

As  medidas,  salienta  a  exposição  de  motivos,  apesar  de  previstas  na  legislação

mineira,  são  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda  dar  ensejo  a  cargas

tributárias  diversas  conforme cada segmento  econômico.  A análise  do  tratamento

tributário  a ser  concedido,  ainda segundo a  exposição,  avalia  não só o benefício

oferecido à empresa por outra unidade da Federação como também o impacto na

produção mineira, tendo em vista os produtos a serem fabricados e o setor a que

pertence a empresa,  e o impacto na arrecadação de receita pelo Estado,  caso o

benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Concordamos  com as razões  apresentadas  para  as  medidas de  incentivo  e  de

proteção da economia mineira e, em especial, do setor eletrônico.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor eletrônico por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor eletrônico, nos termos do

art. 225-A 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 eletrônico, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme

exposições de motivos encaminhadas por meio das Mensagens nºs 238, 241, 243,

247, 249 e 250/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio -

Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes - Ulysses Gomes (voto contrário).
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 245/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  245/2012  encaminha

exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à

“concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de material elétrico para instalação em

circuito de consumo”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão, para análise nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

De acordo com a mensagem em estudo, que encaminha a referida exposição de

motivos,  a  medida  fiscal  adotada  tem  por  finalidade  fomentar  e  proteger  setor

específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência

de incentivos instituídos por outros Estados relativamente ao ICMS.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação  dada  pelo  art.  4º  da  Lei  nº  19.979,  de  28  de  dezembro  de  2011,  nas

hipóteses dos arts. 32-A a 32-H da Lei nº 6.763, de 1975, caso o regulamento preveja

a concessão do benefício por meio de regime especial, este deverá ser ratificado pela

Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225

da  citada  lei.  Já  o  art.  225  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 a adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela SEF.  Essa medida, conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6° do mencionado 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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Desse modo, o benefício tributário em análise tem amparo no referido art. 32-A,

inciso IX da Lei nº 6.763, de 1975 , transcrito a seguir:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento)".

Por meio de ofício da SEF (OF. SEF. GAB. SEC. Nº 651/2012), foi encaminhada a

esta Comissão exposição de motivos adicional informando que, por meio do regime

especial, foram concedidos às empresas citadas os seguintes tratamentos tributários:

a)  diferimento  do  ICMS  devido  nas  importações  de  bens  destinados  ao  ativo

permanente,  compreendendo máquinas  e equipamentos sem similar  produzido  no

País, nos termos da alínea “b” do item 41 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do

ICMS;

b)  diferimento  do  ICMS  devido  nas  importações  de  matérias-primas,  produtos

intermediários e materiais de embalagem, sem similar concorrencial produzidos no

Estado, nos termos da alínea “a” do item 41 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento

do ICMS;

c) diferimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas devido nas aquisições

provenientes  de  outras  unidades  da  Federação  de  bens  destinados  ao  ativo

permanente,  compreendendo máquinas  e equipamentos sem similar  produzido  no

Estado, nos termos do art. 8º do Regulamento do ICMS;

d) diferimento do ICMS devido nas aquisições internas de bens destinados ao ativo

permanente,  compreendendo  máquinas  e  equipamentos  adquiridos  de

estabelecimentos  industriais  mineiros  ou  de  centros  de  distribuição  a  estes

vinculados, localizados no Estado, mediante anuência prévia dos fornecedores e nas

condições definidas em regime especial, nos termos do art. 8º do Regulamento do

ICMS;

e)  diferimento  do  ICMS  devido  nas  aquisições  internas  de  matérias-primas,
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produtos  intermediários  e  materiais  de  embalagem,  exceto  energia  elétrica,

combustíveis,  lubrificantes  e  serviços  de  comunicação,  adquiridos  de

estabelecimentos  industriais  mineiros  ou  de  centros  de  distribuição  a  estes

vinculados, localizados no Estado, mediante anuência prévia dos fornecedores e nas

condições definidas em regime especial, nos termos do art. 8º do Regulamento do

ICMS;

f)  carga tributária  efetiva de  3%,  por  meio  da concessão de crédito  presumido,

relativo ao ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados, realizadas pelo

centro de distribuição, nos termos do art. 75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

Os benefícios são concedidos de forma individualizada, segundo a exposição de

motivos,  a  requerimento  do  contribuinte.  A análise  do  tratamento  tributário  a  ser

concedido avalia o benefício oferecido por outra unidade da Federação, bem como o

impacto na produção, na arrecadação e no emprego no Estado.

Cabe informar  que,  conforme consta  na exposição de motivos,  a concessão do

regime especial  é  precedida  da  assinatura  de  protocolo  de  intenções,  no  qual  o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em detrimento de outros benefícios que possam ter sido oferecidos a ele por outra

unidade  da  Federação.  A exposição  de  motivos  informa  ainda  que,  no  primeiro

trimestre de 2012, foram concedidos regimes especiais às empresas fabricantes de

material  elétrico  signatárias  de  protocolo  de  intenções,  os  quais  somam,

aproximadamente, R$7.000.000,00 e gerarão cerca de 104 empregos diretos e 18

indiretos.

Consideramos que as informações constantes nas exposições de motivos justificam

as medidas de fomento da indústria de fabricação de material elétrico para instalação

em circuito de consumo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação

concedido ao segmento econômico de fabricação de material elétrico para instalação

em circuito de consumo, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de
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material elétrico para instalação em circuito de consumo, nos termos do art. 225-A 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 segmento econômico de fabricação de material elétrico para instalação em

circuito de consumo, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos

do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 245/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes -

Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 248/2012

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  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados".

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18, de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em análise encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa,

nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 1975, exposição de motivos que visa

beneficiar os contribuintes mineiros do segmento econômico de fabricação de fios,

cabos e condutores elétricos isolados, com regime especial de tributação buscando a

redução da carga tributária relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS.

De acordo com o Ofício nº 651/2012, encaminhado pela Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF -, que apresenta a exposição de motivos da proposição, a medida
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fiscal em análise 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 mencionado.

Vale ressaltar, como exposto pelo Executivo, que, 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. No entanto, se

determinada  unidade  federativa  concede  unilateralmente  benefícios  fiscais  em

matéria de 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.

Assim sendo, a legislação estadual  prevê tratamento tributário  diferenciado para

determinados setores econômicos. Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de

dezembro de 2011, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos 32-A a 32-H da Lei nº 6.763, de 1975, tratamento tributário diferenciado para

determinados  setores  econômicos,  a  ser  implementado  mediante  regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da SEF.

O § 1º desse artigo determina que a 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 dispositivo,  cabe  à  SEF  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das

medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No benefício fiscal em questão, foram concedidos regimes especiais às empresas

fabricantes  de  fios,  cabos  e  condutores  elétricos  signatárias  de  protocolos  de

intenções, os quais somam investimentos de aproximadamente R$7 milhões de reais,

com a geração de 130 empregos diretos e 51 empregos indiretos.

Em contrapartida, o Estado concede a essas empresas os seguintes tratamentos
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tributários, conforme o caso:

- diferimento do ICMS devido nas importações do exterior de bens destinados ao

ativo permanente, compreendendo máquinas e equipamentos;

-  diferimento  do  ICMS  devido  nas  importações  de  matérias-primas,  produtos

intermediários  e materiais  de embalagem, sem similar  concorrencial  produzido  no

Estado;

- diferimento do ICMS devido nas aquisições internas de matérias-primas, produtos

intermediários  e  materiais  de  embalagem,  exceto  energia  elétrica,  combustíveis,

lubrificantes e serviços de comunicação, adquiridos de estabelecimentos industriais

fabricantes  em  Minas  Gerais  ou  de  centros  de  distribuição  a  estes  vinculados,

localizados no Estado;

- diferimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas nas aquisições de outras

unidades da federação, de bens destinados ao ativo permanente;

-  carga  tributária  efetiva  de  3%  para  o  ICMS  devido  nas  vendas  de  produtos

industrializados relacionados ao protocolo de intenções.

Finalmente, é importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é

estendido a todo o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo

de intenções em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no

Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de  Tributação

referente à concessão de crédito presumido às indústrias produtoras de fios, cabos e

condutores elétricos isolados, 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 fios, cabos e condutores elétricos isolados, nos termos do art. 225-A 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 segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos

isolados, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A
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da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 248/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Lafayette  de

Andrada - Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 293/2012

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  locomotivas,  vagões  e  outros  materiais

rodantes.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/10/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

De acordo com a  mensagem  do  Governador,  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  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS.  Em  atendimento  ao

disposto  no  art.  225  da  Lei  nº  6.763,  de  26/12/1975,  que  consolida  a  legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi encaminhada para

a apreciação desta Casa exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda -

SEF - a respeito da concessão do regime especial de tributação em matéria do ICMS

ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  locomotivas,

vagões e outros materiais rodantes, em virtude de benefícios fiscais irregularmente

concedidos pelo Estado do Paraná.
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O  dispositivo  mencionado  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 dispositi vo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Segundo a exposição de motivos, o Estado do Paraná, por meio da Lei nº 14.985,

de 2006,  concedeu crédito fiscal  presumido de ICMS em diversas operações que

beneficiaram  o  setor  de  fabricação  de  locomotivas,  vagões  e  outros  materiais

rodantes,  provocando  um  desequilíbrio  concorrencial.  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.

A política de incentivos adotada pelo Paraná, 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 naquele Estado 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.

Ressalta a exposição de motivos que o referido benefício afronta o disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei Complementar
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nº  24,  de  7/1/1975,  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 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.

A exposição salienta que os regimes especiais de tributação são concedidos de

forma individualizada, a requerimento do contribuinte, podendo dar ensejo a cargas

tributárias diversas. Isso porque a análise do tratamento tributário a ser concedido

avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação como

também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem

fabricados e o setor  a  que pertence a  empresa,  e  o impacto  na  arrecadação de

receita pelo Estado, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos

produtos.

Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação ao setor

fabricante de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, crédito presumido, de

forma que resulte em carga tributária efetiva de:

-  3,5%  (três  vírgula  cinco  por  cento)  na  entrada  de  locomotivas  importadas

diretamente do exterior, para posterior locação;

-  4,0% (quatro por  cento),  relativo ao ICMS devido  nas saídas de fornecedores

internos  de  partes  e  peças  utilizadas  na  fabricação  de  locomotivas  destinadas  à

locação, assim como as destinadas a reposição ou utilizadas na prestação de serviço

de manutenção ou conserto;

-  3,5%  (três  vírgula  cinco  por  cento),  relativo  ao  ICMS  devido  nas  vendas  de
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locomotivas novas, com potência inferior a 3.000 (três mil) HP;

- 4,0% (quatro por cento) na entrada das partes e peças relacionadas, importadas

diretamente do exterior, que serão utilizadas na fabricação de locomotivas destinadas

a locação.

Cabe informar que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam

da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 2º trimestre

de 2012, 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 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 293/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Romel Anízio - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio - Ulysses Gomes (voto contrário)

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 295/2012

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
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de regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de embalagens e artefatos de material plástico para uso industrial.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/10/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

Conforme a mensagem do Governador, 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  sobre  Operações  Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Tendo em vista o disposto no art. 225-A da

Lei nº 6.763, de 26/12/75, foi encaminhada para a apreciação desta Casa exposição

de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a respeito da concessão do

regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor de

embalagens e artefatos de material plástico para uso industrial.

Nos termos do disposto no referido artigo, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-H da

Lei nº 6.763, de 1975, caso o regulamento preveja a concessão do benefício por meio

de regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e

nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O art. 225, por sua vez,

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 a adoção de medida que incida sobre

setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o

disposto no § 2º do mesmo artigo, essa medida deve ser ratificada por esta Casa no

prazo  de  90  dias,  por  meio  de  resolução.  Nos  termos  do  §  6° do  mencionado

dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das

medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No  caso  específico  da  mensagem  em  estudo,  o  regime  especial  concedido
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fundamenta-se no  inciso IX do art.  32-A da Lei  nº  6.763,  de 1975,  que dispõe o

seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

Além  disso,  conforme  a  citada  exposição  de  motivos,  tal  regime  especial  de

tributação foi precedido da assinatura de protocolo de intenções, no qual as empresas

fabricantes de  embalagens  e  artefatos  de  material  plástico  para  uso industrial  se

comprometeram a investir aproximadamente R$11 milhões de reais e a gerar cerca

de 135 empregos diretos e 180 empregos indiretos.

Em  contrapartida,  o  regime  especial  citado  concedeu  a  essas  empresas  carga

tributária efetiva de 3%, por meio da concessão de crédito presumido,  relativo ao

ICMS  devido  nas  vendas  a  não  contribuintes  e  nas  vendas  interestaduais  dos

produtos  industrializados  relacionados  em  protocolo  de  intenções,  realizadas  pelo

centro de distribuição, nos termos do art. 75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

A exposição observa que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções

e  beneficia  os  produtos  relacionados  em  seu  anexo,  quais  sejam:  película  de

polietileno;  sacos plásticos;  filmes de polietileno de densidade superior  ou igual  a

0,94,  espessura inferior  ou igual  a 19 micrômetros (mícrons),  em rolos de largura

inferior  ou  igual  a  66cm;  outros  filmes  de  polietileno;  filmes  de  polipropileno;

compostos de polietileno; compostos de polipropileno; compostos de ABS; compostos

de poliestireno; sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos de polímeros de

etileno,  de  capacidade  inferior  ou  igual  a  1.000cm3;  outros  sacos  de  quaisquer

dimensões,  bolsas  e  cartuchos  de  polímeros  de  etileno;  sacos  de  quaisquer

dimensões, bolsas e cartuchos de outros plásticos, de capacidade inferior ou igual a
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1.000cm3; e outros  sacos de quaisquer  dimensões,  bolsas e cartuchos de outros

plásticos.

A medida,  salienta  a  exposição  de  motivos,  apesar  de  prevista  na  legislação

mineira, é concedida mediante regime especial, de forma individualizada, analisada a

requerimento do contribuinte. A análise do tratamento tributário a ser concedido, ainda

segundo o mesmo documento, avalia não só o benefício oferecido à empresa por

outra unidade da Federação como também o impacto na produção mineira, tendo em

vista os produtos a serem fabricados e o setor a que a empresa pertence, bem como

o impacto na arrecadação de receita pelo Estado, caso o benefício seja estendido a

outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tendo em vista os argumentos apresentados, consideramos necessária a medida

de proteção da economia mineira e de fomento da indústria fabricante de embalagens

e artefatos de material plástico para uso industrial.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de fabricação de embalagens e artefatos de material plástico para

uso industrial, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de embalagens

e artefatos de material plástico para uso industrial, nos termos do art. 225-A 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 fabricante de embalagens e artefatos de material plástico para uso

industrial, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-

A da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 295/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos

Arantes - Tiago Ulisses - Antônio Júlio - Ulysses Gomes (voto contrário).
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 296/2012

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 Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro do

setor de refrigerantes.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/10/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

Conforme a mensagem do Governador, 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 ICMS. Tendo em vista o disposto no art. 225-A da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi encaminhada para a apreciação desta Casa

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda -  SEF - a respeito da

concessão do regime especial  de tributação em matéria de  ICMS ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de refrigerantes.

Nos termos do disposto no referido artigo, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-H da

Lei nº 6.763, de 1975, caso o regulamento preveja a concessão do benefício por meio

de regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e

nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O art. 225, por sua vez,

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 a adoção de medida que incida sobre

setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o
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disposto no § 2º do mesmo artigo, essa medida deve ser ratificada por esta Casa no

prazo  de  90  dias,  por  meio  de  resolução.  Nos  termos  do  §  6° do  mencionado

dispositivo, cabe à SEF ainda o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas

adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No  caso  específico  da  mensagem  em  estudo,  o  regime  especial  concedido

fundamenta-se no  inciso IX do art.  32-A da Lei  nº  6.763,  de 1975,  que dispõe o

seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

Além  disso,  conforme  a  citada  exposição  de  motivos,  tal  regime  especial  de

tributação foi precedido da assinatura de protocolo de intenções, no qual as empresas

fabricantes de refrigerantes se comprometeram a investir aproximadamente R$ 284

milhões .

Em  contrapartida,  o  citado  regime  especial  concedeu  a  essas  empresas  carga

tributária efetiva de 6%, por meio da concessão de crédito presumido,  relativo ao

ICMS devido nas saídas tributadas - vendas internas ou interestaduais, transferências

interestaduais e outras saídas tributadas dos produtos industrializados relacionados

em protocolo de intenções, realizadas pelos centros de distribuição, nos termos do

art. 75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

A exposição observa que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções.

Além disso, apesar de prevista na legislação mineira, a medida é concedida mediante

regime especial, de forma individualizada, analisada a requerimento do contribuinte. A

análise do tratamento tributário a ser concedido, ainda segundo o mesmo documento,

avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação como
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também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem

fabricados e o setor a que a empresa pertence, bem como o impacto na arrecadação

de receita  pelo  Estado,  caso o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos

mesmos produtos.

Tendo em vista os argumentos apresentados, consideramos necessária a medida

de  proteção  da  economia  mineira  e  de  fomento  da  indústria  fabricante  de

refrigerantes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de fabricação de refrigerantes, por meio do projeto de resolução a

seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  fabricante  de

refrigerantes, nos termos do art. 225-A 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 fabricante de refrigerantes, signatário de protocolo de intenções com

o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 296/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 297/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  297/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de artigos de metal para uso doméstico e pessoal.”

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012, a proposição foi encaminhada a
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esta Comissão para análise nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O ordenamento  jurídico  brasileiro  faculta  aos  Estados  legislar  sobre  o  Imposto

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Tal competência,

quando utilizada de forma racional, pode ser elemento de uma política eficaz de longo

prazo para o desenvolvimento regional. De forma a coordenar as políticas estaduais

referentes  ao  ICMS,  a  legislação define  procedimentos para  que a concessão de

benefícios  seja  válida.  Em  especial,  é  necessário  que  esses  instrumentos  sejam

submetidos e aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,

que reúne representantes dos governos estaduais. Ocorre,  todavia,  que  muitos

benefícios são concedidos por determinados Estados sem aprovação do Confaz, ou

seja, em desacordo com a legislação. Embora sejam ilegais, tais benefícios resultam

em prejuízo para os demais Estados, que se tornam menos atraentes como destino

de  investimentos,  podendo até  perder  empresas  já  instaladas.  A essa concessão

desordenada de incentivos, que resulta em desorganização produtiva da Federação,

dá-se o nome de guerra fiscal. De  forma  a  minorar  os  impactos  negativos

decorrentes  da  guerra  fiscal,  a  Lei  Estadual  nº  6.763,  de  1975,  que  consolida  a

Legislação Tributária  do  Estado de Minas Gerais,  concede ao Poder  Executivo  a

possibilidade de adoção de medidas protetivas  à  economia do Estado quando se

verificar a concessão ilegal, por outros Estados, de benefícios referentes ao ICMS.

Para tanto, de acordo com o art. 225 da referida lei, deverá ser enviada à Assembleia

Legislativa exposição de motivos para adoção dessas medidas. Caberá à Assembleia

analisá-la e, caso adequado, ratificá-la em até 90 dias, por meio de resolução. Por

sua  vez,  também  o  art.  225-A estabelece  que,  caso  haja  concessão  de  regime

especial de tributação, deve ser o benefício submetido a análise e eventual ratificação

por parte da Assembleia Legislativa.

Cabe destacar ainda que,  segundo o Poder Executivo,  a análise do “tratamento

tributário a ser concedido avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra

unidade  da  Federação,  como  também:  o  impacto  na  produção  mineira,  sendo
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verificados os produtos a serem fabricados e não somente o setor a que pertencem, e

o impacto na arrecadação de receita pelo Estado caso o benefício seja estendido a

outros fabricantes dos mesmos produtos.”

Foi com fulcro nesse contexto que o Poder Executivo encaminhou a Mensagem nº

297/2012, que institui a concessão de Regime Especial de Tributação a contribuinte

mineiro do setor de artigos de metal para uso doméstico e pessoal. Segundo o Poder

Executivo, trata-se de setor afetado negativamente, em Minas Gerais,  pela guerra

fiscal.

O  regime  especial  de  tributação  citado  é  um  benefício  concedido

individualizadamente a empresas do setor que sejam signatárias de protocolos de

intenções. Tais protocolos totalizam investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões,

com geração de cerca de 250 empregos diretos e 50 indiretos, conforme a exposição

de motivos. O benefício concedido constitui carga tributária efetiva de 3,5% para o

ICMS devido nas vendas com produtos industrializados, relacionados nos protocolos

de intenções, realizadas pelo centro de distribuição, nos termos do Regulamento do

ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Assim, considerando o atendimento das disposições legais, a exposição de motivos

encaminhada,  bem como os  prejuízos  causados  pela  guerra  fiscal  ao  Estado  de

Minas Gerais, é adequado que se ratifique o regime especial de tributação ora em

estudo.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de

Tributação referente a  contribuinte mineiro  do  setor  de  artigos de  metal  para uso

doméstico e pessoal, por meio do projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica  concessão  de  Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, nos

termos do art. 225-A 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, nos termos

do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do
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setor de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, considerando-se a exposição

de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 297/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio -

Antônio Carlos Arantes - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 298/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  298/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de produtos têxteis”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme se lê na exposição de motivos encaminhada pela mensagem em estudo,

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  esse  cenário  de  concessão

descoordenada de benefícios fiscais convencionou-se chamar “guerra fiscal”.

O  ordenamento  jurídico  tributário  brasileiro  atribui  às  unidades  da  Federação  a

iniciativa para legislar sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e

de Comunicação - ICMS. O ICMS é importante elemento do custo final dos produtos

comercializados no País. Dessa forma, a fixação de alíquotas desse imposto pode

constituir instrumento importante de política econômica.

De forma a  coordenar  as  políticas  tributárias  estaduais,  especialmente  sobre  o

ICMS, a Constituição da República de 1988, bem como a Lei Complementar nº 24, de
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1975, recepcionada pela Norma Constitucional, estabelecem procedimentos para que

a  concessão  de  benefícios  fiscais  seja  considerada  válida.  Entre  esses

procedimentos, é necessário que os benefícios fiscais sejam submetidos e aprovados

pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que congrega autoridades

fazendárias dos governos estaduais.

Entretanto, é disseminada a concessão de benefícios fiscais à revelia das citadas

normas. Tais benefícios, conforme manifestação do Supremo Tribunal Federal, são

ilegais. Apesar disso, conforme destaca a exposição de motivos, se uma determinada

unidade federativa concede incentivo fiscal unilateral e, portanto, ilegal, “ela faz com

que os contribuintes lá situados concorram, no livre mercado, em melhores condições

que os contribuintes localizados em outras unidades da Federação”. Dessa forma, os

incentivos fiscais alteram a atratividade das unidades da Federação como destinos de

investimentos, produção e consumo.

De  forma  a  equalizar  as  condições  de  atratividade  do  território  mineiro  para  a

atividade econômica, a Lei Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, atribui ao Poder Executivo a possibilidade da

adoção de medidas de proteção à economia do Estado quando houver concessão

ilegal, por outros Estados, de benefícios fiscais de ICMS. Para tanto, de acordo com o

art.  225  da  lei  citada,  deve  ser  enviada  à  Assembleia  Legislativa  exposição  de

motivos para adoção dessas medidas. Caberá à Assembleia analisá-la e, caso julgue

adequado, ratificá-la em até 90 dias, por meio de resolução. Regras semelhantes são

determinadas  pelo  art.  225-A,  aplicáveis  quando houver  a  concessão  de Regime

Especial de Tributação.

É dessa forma que foi encaminhada a esta Assembleia Legislativa a Mensagem nº

298/2012, que institui Regime Especial de Tributação para o contribuinte do setor de

produtos têxteis. Trata-se de setor afetado pela guerra fiscal, que pode causar tanto a

perda de empresas já instaladas quanto o preterimento de novos investimentos no

Estado.

Para a concessão do Regime Especial de Tributação, são avaliados o impacto na

produção mineira, os produtos a serem fabricados e o impacto na arrecadação do

Estado.  Cabe  destacar,  ainda,  que  os  benefícios  são  concedidos  de  maneira
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individualizada a cada empresa.

Conforme apresentado pelo Poder  Executivo,  o setor  de fabricação de produtos

têxteis é signatário de protocolos de intenção que somam cerca de R$26 milhões em

investimentos, com a geração esperada de aproximadamente 125 empregos diretos e

250 empregos indiretos. O tratamento tributário concedido ao setor se constitui em

carga tributária de 3% para o ICMS devido na venda dos produtos industrializados

relacionados em protocolo de intenções, comercializados pelo centro de distribuição,

nos termos do inciso XIV, art. 75, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto

nº  43.080,  de  2002,  sendo  vedado  o  aproveitamento  de  créditos  pelo  centro  de

distribuição e pelo estabelecimento industrial.

Considerando  a  assertiva  do  Poder  Executivo  de  que  o  setor  beneficiado  pelo

Regime Especial de Tributação em estudo está sujeito à guerra fiscal, bem como a

compromissos  de  investimentos  em produção em território  mineiro  assumidos  por

empresas do setor, é adequado que a medida seja ratificada.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de

Tributação referente a contribuinte mineiro do setor de produtos têxteis, por meio do

projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica  concessão de Regime Especial  de  Tributação em matéria  de  ICMS ao

contribuinte mineiro do setor de produtos têxteis, nos termos do art. 225-A 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  do  Regime  Especial  de  Tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de produtos têxteis, nos termos do art. 225-A da Lei nº

6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  considerando  a  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 298/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Carlos Arantes - Tiago Ulisses

- Lafayette de Andrada - Antônio Júlio - Ulysses Gomes (voto contrário).
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 299/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico de fabricação de equipamentos médico-hospitalares”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art.103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em análise encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa,

nos termos do art.  225 da Lei nº 6.763, de 1975, exposição de motivos que visa

beneficiar  os  contribuintes  mineiros  do  segmento  econômico  de  fabricação  de

equipamentos médico- hospitalares, com regime especial de tributação, buscando a

redução da carga tributária relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS.

De  acordo  com  a  exposição  de  motivos  da  proposição,  encaminhada  pelo

Governador  do  Estado,  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 mencionado.

Vale ressaltar, como exposto pelo Executivo, que, 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. No entanto, se

determinada  unidade  federativa  concede  unilateralmente  benefícios  fiscais  em

matéria de 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  se  comparada à mesma mercadoria  com tributação normal,
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tornando desigual a competição no mercado considerado.

De  forma  a  minorar  os  impactos  negativos  decorrentes  da  guerra  fiscal,  a  Lei

Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas

Gerais, concede ao Poder Executivo a possibilidade de adoção de medidas protetivas

à economia do Estado quando se verificar a concessão ilegal, por outros Estados, de

benefícios referentes ao ICMS. Para tanto, de acordo com o art. 225 da referida lei,

deverá  ser  enviada  à  Assembleia  Legislativa  exposição  de  motivos  para  adoção

dessas medidas. Caberá à Assembleia analisá-la e, caso adequado, ratificá-la em até

noventa dias, por meio de resolução.

Foram concedidos benefícios ilegais pelos Estados de Santa Catarina e do Rio de

Janeiro,  com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  das

empresas do setor estabelecidas em Minas Gerais. Além disso, o Estado sofre com a

perda de investimentos, de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de

empregos gerados.

Buscando neutralizar os efeitos da “guerra fiscal”, o Estado optou pela concessão

de  benefício  fiscal, por  meio  de  regime  especial  de  tributação,  às  empresas  do

segmento  econômico  de  fabricação  de  equipamentos  médico-hospitalares,  com  o

diferimento do tributo e a instituição de crédito presumido,  de forma que a carga

tributária  efetiva  seja  de  2,91%  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimentos  de

contribuinte do imposto.

Finalmente, é importante observar que o tratamento tributário exposto acima será

concedido,  de  forma  individualizada,  às  empresas  do  setor,  após  a  análise  do

requerimento do contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas,

em função dos produtos, do impacto na produção mineira e do tratamento tributário

concedido pelos outros Estados.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira, esta Comissão entende que a concessão de regime especial em questão

deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de  Tributação

referente  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de
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equipamentos  médico-hospitalares,  por  meio  do  projeto  de  resolução  a  seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica  concessão  de  Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de equipamentos médico

hospitalares, 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 segmento econômico de fabricação de equipamentos médico-hospitalares,

nos  termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme

exposição de motivos encaminhada pelo Poder Executivo por meio da Mensagem nº

299/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Tiago

Ulisses - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 300/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão do

Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes  para  diagnósticos “in

vitro”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art.103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em tela encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, exposição de motivos que visa beneficiar

os contribuintes mineiros do setor de fabricação de preparações farmacêuticas e de
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reagentes para diagnósticos “in vitro”, com regime especial de tributação, buscando a

redução da carga tributária relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS.

Conforme exposição de motivos da proposição, encaminhada pelo Governador do

Estado,  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 mencionado.

Vale ressaltar, como exposto pelo Executivo, que, 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. No entanto, se

determinada  unidade  federativa  concede  unilateralmente  benefícios  fiscais  em

matéria de 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  se  comparada à mesma mercadoria  com tributação normal,

tornando desigual a competição no mercado considerado.

De  forma  a  minorar  os  impactos  negativos  decorrentes  da  guerra  fiscal,  a  Lei

Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas

Gerais, concede ao Poder Executivo a possibilidade de adoção de medidas protetivas

à economia do Estado quando se verificar a concessão ilegal, por outros Estados, de

benefícios referentes ao ICMS. Para tanto, de acordo com o art. 225 da referida lei,

deverá  ser  enviada  à  Assembleia  Legislativa  exposição  de  motivos  para  adoção

dessas medidas. Caberá à Assembleia analisá-la e, caso adequado, ratificá-la em até

noventa dias, por meio de resolução.

Foram concedidos benefícios ilegais pelo Estado do Rio de Janeiro, com reflexos

diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  das  empresas  do  setor

estabelecidas em Minas Gerais. Além disso, o Estado de Minas Gerais sofre com a

perda de investimentos, de arrecadação de impostos estaduais e municipais,  e de

empregos gerados.
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Buscando  neutralizar  os  efeitos  da  “guerra  fiscal”,  Minas  Gerais  optou  pela

concessão de benefício fiscal, por meio de regime especial de tributação às empresas

do  setor  de  fabricação  de  preparações  farmacêuticas  e  de  reagentes  para

diagnósticos  “in  vitro”,  na  forma de  diferimento  do  tributo  e  instituição  de  crédito

presumido, de modo que a carga tributária efetiva seja de 0% a 3%, conforme os

produtos produzidos, e de 4% para os produtos importados.

Finalmente, é importante observar que o tratamento tributário exposto acima será

concedido, de forma individualizada, para as empresas do setor, após a análise do

requerimento do contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas,

em função dos produtos, do impacto na produção mineira e do tratamento tributário

concedido pelo outro Estado.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira, este relator entende que a concessão de regime especial em questão deve

ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação  de  preparações  farmacêuticas  e  de

reagentes para  diagnósticos  “in  vitro”,  por  meio  do projeto  de  resolução a  seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do setor

de fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes  para  diagnósticos “in

vitro”, 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 preparações farmacêuticas e de reagentes para

diagnósticos “in vitro”, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, conforme exposição de motivos encaminhada pelo Poder Executivo por meio

da Mensagem nº 300/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.
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Zé Maia,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Antônio  Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 301/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  301/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de distribuição de papel para impressão e serviços".

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A Federação brasileira é caracterizada por um processo de federalismo tributário

com baixa capacidade de coordenação.

Estabelecem a Constituição da República, bem como a Lei Complementar nº 24, de

1975, que a concessão de incentivos fiscais por parte das unidades da Federação

será efetuada por meio de convênios. Esses convênios são instituídos no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão que reúne autoridades

fazendárias dos Estados Federados.

Entretanto,  benefícios  fiscais,  especialmente  os  referentes  ao  Imposto  sobre

Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -,  são

frequentemente concedidos sem prévio convênio com o Confaz, em desrespeito aos

ditames  legais.  O  Supremo  Tribunal  Federal  já  se  manifestou  sobre  a  matéria,

considerando como pressuposto essencial  à  validade dos benefícios a celebração

dos referidos convênios interestaduais.

Ainda que sem embasamento normativo, a concessão de incentivos fiscais ilegais

afeta a viabilidade produtiva dos Estados da Federação por  eles não alcançados,

levando ao que se convencionou chamar de "guerra fiscal".

De forma a reduzir  os prejuízos decorrentes da guerra fiscal,  a Lei Estadual  nº
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6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, por

meio de seu art. 225, faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas equalizadoras

de atratividade para a economia do Estado quando houver concessão irregular, por

outros Estados, de benefícios referentes ao ICMS.

Para esse fim, e caso haja a previsão de se conceder regime especial de tributação,

prevê o art. 225-A da referida lei que a medida será encaminhada a esta Assembleia

Legislativa, para que seja avaliada, apreciada e eventualmente ratificada.

É  com  base  nesse  contexto  que  foi  enviada  a  esta  Assembleia  Legislativa  a

Mensagem nº 301, que encaminha exposição de motivos para concessão de regime

especial de tributação a contribuinte mineiro do setor de distribuição de papel para

impressão e serviços.

Conforme  destaca  o  Poder  Executivo,  as  medidas  protetivas  relacionadas  na

exposição  de  motivos  serão  concedidas  de  forma  individualizada,  considerando

benefício  oferecido  ao  contribuinte  por  outra  unidade  da  Federação,  além  dos

impactos na produção mineira e os efeitos sobre a arrecadação. No caso em questão,

destaca a exposição de motivos que “foram concedidos regimes especiais ao setor de

Distribuição de papel  para  impressão e  serviços  (CNAEs 18.1,  18.2  e  58.2)  aos

estabelecimentos  prejudicados  em  sua  competitividade  que,  com  exclusividade,

promover  saídas  de  mercadorias  não  sujeitas  à  substituição  tributária  para

destinatários que pertençam a segmento econômico preponderantemente prestador

de serviço constante em lei complementar e alcançado por tributação municipal, de

forma que a carga tributária resulte, no mínimo, em 3% (três por cento)” [sic].

Assim, considerando o cenário de guerra fiscal da Federação brasileira, os motivos

apresentados pelo Poder Executivo que justificam a adoção dos regimes especiais de

tributação em estudo, bem como o atendimento dos requisitos legais, é adequada a

ratificação da matéria.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  distribuição  de  papel  para

impressão e serviços, por meio do projeto de resolução apresentado a seguir.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica  concessão  de  Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico de distribuição de papel para impressão

e serviços, nos termos do art. 225-A 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  dos  regimes  especiais  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de distribuição de papel para impressão

e serviços, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

considerando  a  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº

301/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 302/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  302/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de distribuição de tubos e acessórios de material  plástico para uso na construção

civil”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A exposição de motivos encaminhada por meio da mensagem ora em estudo traz a

assertiva do Poder Executivo de que 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
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Federação”. Cabe, brevemente, contextualizar essa afirmação.

A  Constituição  Brasileira  de  1988  e  a  Lei  Complementar  nº  24,  de  1975,

recepcionada  pela  Carta  Maior,  estabelecem  normas  de  coordenação  federativa

sobre a concessão de benefícios fiscais. De forma a evitar que determinada unidade

federativa  conceda  isenções  que  prejudiquem  a  manutenção  de  empresas  nos

demais  Estados,  afetando  sua  capacidade  tributária,  as  referidas  normas

estabelecem que os incentivos fiscais deverão ser instituídos por meio de convênios.

Esses  convênios  devem  ser  celebrados  junto  ao  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, órgão colegiado que agrega representantes fazendários das

unidades da Federação.

É comum, porém, que incentivos fiscais, especialmente os referentes ao Imposto

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -,  sejam

estabelecidos sem os respectivos convênios com o Confaz. Dessa forma, e de acordo

com interpretação do Supremo Tribunal Federal, tais benefícios são ilegais.

Entretanto, ainda que ilegais, tais incentivos continuam gerando repercussões na

estrutura produtiva dos Estados Federados e em sua capacidade de arrecadação,

constituindo a chamada “guerra fiscal”. Ainda que sem embasamento normativo, a

concessão de incentivos fiscais ilegais afeta a viabilidade produtiva dos Estados da

Federação por eles não alcançados.

Assim, de forma a reduzir os impactos ao Estado causados pela guerra fiscal, a Lei

Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas

Gerais, por meio de seu art. 225, atribui ao Poder Executivo a faculdade de adotar de

medidas protetivas da economia do Estado quando houver concessão irregular de

incentivo fiscal por outras unidades da Federação.

De acordo com o art. 225-A da referida lei, quando houver previsão de que seja

concedido  regime  especial  de  tributação,  a  medida  deverá  ser  encaminhada  à

Assembleia Legislativa para análise e eventual ratificação.

É dessa forma que foi encaminhada a Mensagem nº 302/2012, que trata do regime

especial  de  tributação  concedido  a  contribuinte  mineiro  fabricante  de  tubos  e

acessórios de material plástico para uso na construção civil, que institui benefício na
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forma de carga tributária  efetiva  de  3% para  o  ICMS devido  exclusivamente  nas

vendas  dos  produtos  industrializados  relacionados  em  protocolo  de  intenções,

realizadas  pelo  centro  de  distribuição,  nos  termos  do  Regulamento  do  ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Segundo  o  Poder  Executivo,  trata-se  de  contribuinte  signatário  de  protocolo  de

intenções para investimentos de cerca de R$10.000.000,00, gerando cerca de 480

empregos, diretos ou indiretos, ou seja, trata-se de contribuinte que se comprometeu

a investir em Minas Gerais, “em detrimento de outras unidades da Federação que

possam ter lhe oferecido benefícios”.

Tratando-se  de  matéria  com  previsão  legal,  e  considerando  seus  impactos

benéficos para a economia de Minas Gerais, é adequado que o regime especial em

questão seja ratificado.

Conclusão

Considerando o apresentado, concluímos pela ratificação do regime especial  de

tributação  referente  a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  tubos  e

acessórios de material plástico para uso na construção civil, na forma do projeto de

resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  tubos  e  acessórios  de  material

plástico para uso na construção civil, nos termos do art. 225-A 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 do regime especial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao segmento econômico de

tubos e acessórios de material plástico para uso na construção civil, considerando a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 302/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro 2012.

Zé Maia,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Antônio  Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes (voto contrário).
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 308/2012

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 fios, cabos e condutores elétricos isolados.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/10/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A concessão de regimes especiais, conforme a mensagem do Governador, 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  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS.  Em  atendimento  ao

disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  foi

encaminhada para a apreciação desta Casa exposição de motivos da Secretaria de

Estado de Fazenda - SEF - a respeito da concessão do regime especial de tributação

em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação

de  fios,  cabos  e  condutores  elétricos  isolados,  em  virtude  de  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos pelo Estado do Mato Grosso do Sul.

Nos termos do dispositivo acima referido, é facultada 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 §
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2º do referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio

de resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositi vo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

A exposição de motivos informa que o Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da

Lei Complementar nº 93, de 2001, concedeu crédito fiscal presumido de ICMS em

diversas  operações  que  beneficiaram  o  setor  de  fabricação  de  fios,  cabos  e

condutores  elétricos  isolados,  provocando  um  desequilíbrio  concorrencial.  A

concessão  unilateral  de  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS,  por  determinada

unidade federativa,  segundo 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.

A política de incentivos adotada pelo Mato Grosso do Sul, conforme 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

reflete  diretamente  na  sua competitividade  e  na  livre  concorrência  em relação às

indústrias estabelecidas em Minas Gerais. A instalação de empresas naquele Estado

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.

Salienta a exposição de motivos 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 de janeiro de 1975, 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 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
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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 às empresas que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em sua

competitividade ou impedidas de se instalar em Minas Gerais.

A exposição ressalta que os regimes especiais de tributação são concedidos de

forma individualizada, a requerimento do contribuinte, podendo dar ensejo a cargas

tributárias diversas. Isso porque a análise do tratamento tributário a ser concedido

avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação como

também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem

fabricados e o setor  a  que pertence a  empresa,  e  o impacto  na  arrecadação de

receita pelo Estado, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos

produtos.

Assim,  foi  concedido,  por  meio  de  regimes  especiais  de  tributação  ao  setor

fabricante  de  fios,  cabos  e  condutores  elétricos  isolados,  crédito  presumido,

resultando em carga tributária efetiva de 2%.

Cumpre  informar  que  os  regimes  especiais  concedidos  às  empresas  do  setor

constam da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 2º

trimestre de 2012, 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 fabricante de fios, cabos e condutores elétricos isolados, 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 fios,

cabos e condutores elétricos isolados, 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:
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Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, 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 308/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Antônio Júlio -

Romel Anízio - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 309/2012

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 eletrônicos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/10/2012, 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 dis positivo, cabe à SEF 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 contribuinte mineiro do segmento econômico produtor de

eletrônicos  contra  benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outro  Estado,

relativamente ao ICMS.

O Estado do Rio de Janeiro instituiu benefícios fiscais para o setor de fabricação de

eletrônicos,  por  meio  dos  Decretos  nº  42.649,  de  2010,  e  nº  42.771,  de  2010,

concedendo crédito fiscal presumido de ICMS em diversas operações, de forma a

reduzir a carga tributária nelas incidente.

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,  o  que  afronta  o

disposto  no  art.  155,  §  2º,  XII,  “g”,  da  Constituição  da  República  e  na  Lei

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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 adverte 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 eletrônicos, 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
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alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma que a carga

tributária efetiva seja de 0%.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  RET,  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  eletrônicos,

conforme projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor produtor de eletrônicos,

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 eletrônicos, 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 outro Estado, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem nº 309/2012.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Antônio Carlos Arantes - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.209/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais Casa Espírita Luz e Caridade,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.209/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Obras  Sociais  Casa  Espírita  Luz  e  Caridade,  com  sede  no  Município  de  Araxá,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1997  com  o

escopo de prestar assistência a famílias carentes.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades de reforço escolar; distribui

alimentação para pessoas carentes; mantém salão de costura para a confecção de

agasalhos  e  enxoval  para  recém-nascidos;  orienta  famílias,  gestantes,  crianças,

adolescentes e idosos; busca solução para os problemas de seus assistidos; organiza

núcleos de desenvolvimento ocupacional, esportivo, social e educacional; incentiva a

criação  de  hortas  ecopedagógicas;  estimula  o  trabalho  de  mutirão;  e  promove

campanhas educativas, sociais e esportivas.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela referida entidade

em defesa 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° 1.209/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.313/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche Vó Angelina, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/7/2012  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 3.313/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mantenedora da Creche Vó Angelina, 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.  30,  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.  34,  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 3.313/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.474/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 306/2012, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do
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Estado  de  Minas  Gerais,  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  do

Tribunal  de  Justiça do  Estado de Minas Gerais,  do Tribunal  de Justiça  Militar  do

Estado de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Publicado no Diário do Legislativo em 11/10/2012, o projeto foi distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto  em  tela  tem  por  objetivo  autorizar  o  Poder  Executivo  a  abrir  crédito

adicional  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG -, até o limite de R$55.130.000,00, em

favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG -, até o limite de

R$41.200.000,00, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG

-, até o limite de R$228.000.000,00, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado

de Minas Gerais - TJMMG -, até o limite de R$1.780.000,00, e em favor do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais - MPMG -, até o limite de R$96.000.000,00 que se

destinam a atender a:

I - despesas com obrigações patronais da ALMG, no valor de até R$27.565.000,00;

II  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  da  ALMG,  no  valor  de  até

R$27.565.000,00;

III  -  despesas  com  obrigações  patronais  do  TCEMG,  no  valor  de  até

R$20.600.000,00;

IV  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TCEMG,  no  valor  de  até

R$20.600.000,00;

V  -  despesas  com  obrigações  patronais  do  TJMG,  no  valor  de  até

R$115.000.000,00;

VI  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TJMG,  no  valor  de  até

R$113.000.000,00;

VII - despesas com obrigações patronais do TJMMG, no valor de até R$890.000,00;
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VIII  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  TJMMG,  no  valor  de  até

R$890.000,00;

IX  -  despesas  com  obrigações  patronais  do  MPMG,  no  valor  de  até

R$33.300.000,00; e

X  -  despesas  com  aposentadorias  e  proventos  do  MPMG,  no  valor  de  até

R$62.700.000,00.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificada, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os

quais serão provenientes:

I  -  do  excesso  de  arrecadação prevista  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$197.355.000,00;

II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - da ALMG prevista para o corrente exercício, no

valor de R$27.565.000,00;

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do TCEMG prevista para o corrente exercício, no valor de R$20.600.000,00;

IV - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do TJMG prevista para o corrente exercício, no valor de R$111.000.000,00;

V - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

do TJMG prevista para o corrente exercício, no valor de R$2.000.000,00;
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VI - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do TJMMG prevista para o corrente exercício, no valor de R$890.000,00;

VII - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Funfip

do MPMG previsto para o corrente exercício, no valor de R$51.700.000,00; e

VIII  -  do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o

Funfip do MPMG previsto para o corrente exercício, no valor de R$11.000.000,00.

A  motivação  da  suplementação  nos  orçamentos  dos  referidos  órgãos  está

relacionada à recente alteração da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

por meio da Lei Complementar nº 123, de 3 de agosto de 2012, que promoveu a

ampliação  das  parcelas  patronais  destinadas  ao  custeio  do  Regime  Próprio  de

Previdência Social.

O crédito  suplementar  visa garantir  o  correto  fluxo orçamentário  no  custeio  das

despesas previdenciárias das unidades orçamentárias constantes do projeto de lei,

de  forma  a  permitir  que  o  aumento  da  contribuição  patronal  e  a  consequente

ampliação das despesas custeadas estejam perfeitamente evidenciadas e alocadas

na peça orçamentária.

É importante ressaltar que a alteração legislativa em questão não trouxe qualquer

tipo  de  ônus  financeiro  para  a  administração pública  estadual.  Ela  significou,  tão

somente,  uma  modificação  no  fluxo  orçamentário  e  financeiro  no  âmbito  do

orçamento  estadual.  Nos  termos  da  norma  aprovada,  os  recursos  anteriormente

direcionados  para  o  custeio  da  previdência  dos  beneficiários  do  Funfip,  os  quais

ingressavam como aporte financeiro para cobertura de déficit atuarial, passarão a ser

registrados como receita de Contribuição Patronal do Estado.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não

havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.474/2012, na forma original.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - João Vítor Xavier - Antônio Júlio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.477/2012

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  Vila  Vicentina  Confrade  Juquita,  com  sede  no  Município  de

Wenceslau Braz.

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  3.477/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Vila

Vicentina  Confrade  Juquita,  com  sede  no  Município  de  Wenceslau  Braz,  pessoa

jurídica de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, fundada em 1962.

Com  o  propósito  de  praticar  a  caridade  no  campo  da  assistência  social  e  da

promoção  humana,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral

intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de

sua saúde física e mental, além de amparar pessoas com deficiência.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Vila Vicentina

Confrade Juquita para a melhoria das condições dos idosos carentes do Município de

Wenceslau  Braz,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.477/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.482/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a entidade Assistência Social Kennedy - Aske -,  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 3.482/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Assistência  Social  Kennedy -  Aske -,  com sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o

atendimento social,  cultural  e  educacional  dos moradores da comunidade em que

atua.

Com  esse  propósito  a  instituição  promove  atividades  nas  áreas  de  educação,

esporte, lazer, cultura e saúde, visando à melhoria das condições de vida de seus

assistidos; presta assistência social; possibilita o acesso dos moradores a serviços de

saúde  e  odontológicos;  oferece  educação  infantil  gratuita  pautada  no

desenvolvimento integral da criança; fomenta a defesa e a vigilância dos direitos da

criança e do adolescente; realiza cursos e oficinas para beneficiar os cidadãos mais

desamparados;  e desenvolve programas de autogestão e cooperativos voltados à

geração de emprego e renda.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pela Aske em beneficio das

pessoas menos favorecidas,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe outorgar  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.482/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.515/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Agrícolas Individuais do Barro Azul -

Apadiba -, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2012 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 3.515/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Agrícolas Individuais do Barro Azul - Apadiba -, com sede

no Município de Governador Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  35,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente  constituída  e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.515/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.517/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube - PFC -, com sede no Município de

Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2012 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 3.517/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Palmeiras Futebol Clube - PFC -, com sede no Município de Ouro Preto.

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.  84,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere legalmente constituída e portadora do título de utilidade pública estadual;

e,  no  art.  99,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados  e

instituidores não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.517/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.518/2012

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 dos Agricultores  Familiares  de  Piedade e  Região  -

Aafapre -, com sede no Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2012 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 3.518/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares de Piedade e Região - Aafapre -, com sede no

Município de Ouro Preto.

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.  33,  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.  39,  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, sediada no Município de Ouro
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Preto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.518/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis, relatora -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.533/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe pretende

dar  denominação ao hospital  regional  da  Fundação  Hospitalar  de  Minas  Gerais  -

Fhemig - no Município de Barbacena.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.533/2012 tem por escopo dar a denominação de Hospital

Geral de Barbacena Dr. José Américo ao hospital regional da Fundação Hospitalar de

Minas Gerais - Fhemig - situado no Município de Barbacena.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tra tar  das matérias  que não se
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enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade

de adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.533/2012 na forma do Substit utivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação ao hospital regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -

Fhemig - situado no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo o hospital

regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig - situado no Município de

Barbacena.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

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

Siqueira - Luiz Henrique - Gustavo Valadares - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei complementar em

tela,  resultante do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  32/2007,

“assegura aos servidores públicos da administração direta, autárquica ou fundacional,

pais de filhos portadores de deficiência, redução de carga horária semanal”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 21/5/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão, nos termos do disposto no art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A  proposição  tem  por  escopo  estabelecer  que  os  servidores  públicos  da

administração  direta,  autárquica  ou  fundacional,  incluindo-se  os  funcionários  das

fundações  mantidas  ou  instituídas  pelo  Estado,  que  tenham  filhos  portadores  de

deficiência  congênita  ou  adquirida,  terão  sua  carga  horária  semanal  de  trabalho

reduzida.

Para tanto, objetiva dispor sobre as condições para que o servidor ou funcionário

obtenha o benefício da redução da sua jornada, assim como sobre a fixação do prazo

de seis meses, que poderá ser renovado sucessivamente, por igual período, desde

que atendidas as condições estabelecidas pela proposição.

O projeto de lei complementar em análise se insere no âmbito do regime jurídico

dos servidores públicos, que representa o conjunto das normas que disciplinam os

direitos  e  deveres  dos  servidores  públicos,  em  outras  palavras,  as  relações

estatutárias ou contratuais mantidas pelo Estado com os seus agentes.

Em  que  pese  a  nobre  intenção  do  autor  da  proposição,  esta  padece  de

inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, visto que ao Chefe do Executivo

compete  iniciar  o  processo  legislativo  acerca  do  regime  jurídico  dos  servidores

públicos, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da Constituição Estadual.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem firme jurisprudência sobre o tema, por

entender  que  a  disciplina  normativa  da  carga  horária  dos  servidores  públicos  é
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matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

A referida Corte, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.000, de 2006, de

iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que “concede dispensa de

parte  da  jornada  de  trabalho  à  servidora  pública  que  seja  mãe,  esposa  ou

companheira, tutora, curadora ou responsável, por pessoa portadora de deficiência”,

assim decidiu, nos termos do voto do relator:

“Considero  flagrante  a  usurpação  da  iniciativa  privativa  do  Chefe  do  Poder

Executivo local. Com efeito, a lei estadual impugnada, ao conceder redução de carga

horária semanal a servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

do Estado do Paraná, cuida, indubitavelmente, de matéria abrangida pelo art. 61, §

1º, “c”, da Constituição, norma de observância obrigatória pelos Estados-membros. O

Supremo  Tribunal  Federal  possui  firme  jurisprudência  sobre  o  tema:  ADI  2.420,

ministra Ellen Gracie, DJ 8.4.2005; ADI 749, Pleno, unânime, Rel. Carlos Velloso, DJ

25.04.2003”.

Por  ser oportuno,  ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal  Federal

também é firme no sentido de que a sanção não convalida o vício de iniciativa, nos

termos seguintes:

“O  desrespeito  à  prerrogativa  de  iniciar  o  processo  legislativo,  que  resulte  da

usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade

inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal,

apta  a  infirmar,  de  modo  irremissível,  a  própria  integridade  do  ato  legislativo

eventualmente editado (Adin 1381 MC/AL - Alagoas, publicada em 6/6/2003)”.

Por outro lado, vigora no Estado a Lei nº 9.401, de 1986, que autoriza o Poder

Executivo a reduzir a jornada de trabalho de servidor público legalmente responsável

por excepcional em tratamento especializado, mediante requerimento do interessado,

observadas  as  providências  estabelecidas  no  Decreto  nº  27.471,  de  1987,  que

regulamentou a mencionada lei.

Finalmente, cumpre salientar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

-  Seplag  -,  em  resposta  à  diligência  solicitada  por  esta  Comissão,  manifestou-se

contrariamente ao projeto em razão do vício de iniciativa que o macula.

Conclusão
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Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei Complementar nº 10/2011.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

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

Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.339/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei n.º 1.339/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n.º 3.871/2009, dispõe sobre a proibição do

uso  da  expressão  “foto  ou  imagem  meramente  ilustrativa”  nos  veículos  de

comunicação, quando a imagem não for condizente com o produto.

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

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende proibir a expressão “foto ou imagem meramente ilustrativa”

nos veículos de comunicação, quando a imagem não for condizente com o produto.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa. Foi evidenciado pela Comissão que o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor - CDC -, em ser art. 30, exige a aplicação do princípio da transparência

na  oferta  de  produtos  e  serviços  pelos  fornecedores.  No  entanto,  apresentou  a

Emenda nº 1, que trata da uniformização da penalização dos agentes infratores, e a

Emenda nº 2, que suprime o art. 4º do projeto, uma vez que a regulamentação da

matéria já é de competência do chefe do Executivo.

No  que  tange  ao  mérito  do  projeto,  há  que  se  ressaltar  a  vulnerabilidade  do

consumidor, na condição de elo mais fraco da cadeia econômica. De fato, cabe aos

detentores dos meios de produção o controle do mercado, ou seja, o controle sobre o

que produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar na fixação das margens
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de lucro. E é exatamente por isso que, dentre os direitos básicos do consumidor, está

a facilitação de seu acesso aos instrumentos de defesa. A foto ou imagem meramente

ilustrativa, com o uso da tecnologia atual, pode revestir-se na forma de propaganda

enganosa,  além  de  permitir  que  os  anunciantes  escapem  das  reclamações

relacionadas com o direito do consumidor.

No campo da ação efetiva no mercado,  cabe ao Estado regulá-lo,  não apenas

dentro da perspectiva da política nacional de relações de consumo, mas intervindo

quando  haja  distorções  e  zelando  pela  qualidade,  segurança,  durabilidade  e

desempenho dos produtos e serviços oferecidos ao público consumidor. Dessa forma,

cabe ao Estado a busca da harmonia das relações de consumo, a qual é fundada não

apenas no tratamento das partes envolvidas, mas também na adoção de parâmetros

de ordem prática.

Além do mais, nos termos do art. 4º,  inciso VI,  do CDC, a política nacional das

sobreditas relações consumeristas se funda na coibição e repressão eficiente de todo

o tipo  de  abuso praticado que possa causar  prejuízo  ao  consumidor.  Finalmente,

ainda no que diz respeito ao abuso do poder econômico, a proteção ao consumidor

também emana de nossa Carta Magna, em ser art. 173, § 5º, o qual afirma que a lei,

sem  prejuízo  da  responsabilidade  individual  dos  dirigentes  da  pessoa  jurídica,

estabelecerá  a  responsabilidade desta,  sujeitando-a às  punições  compatíveis  com

sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a

economia popular.

Ressalte-se que a análise do ponto de vista jurídico-constitucional já se encontra

superada,  uma  vez  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

aprovação do projeto. Já no que tange à análise do mérito da proposição, a qual

compete a esta Comissão, entendemos que a matéria deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.339/2011, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Carlos Henrique, relator - Antônio Júlio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.585/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  o  Projeto de Lei  nº  1.585/2011

dispõe sobre a limitação do índice do empréstimo consignado no Estado em valor

igual ou menor ao índice da caderneta de poupança, bem como proíbe a cobrança da

taxa de abertura de crédito - TAC.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor.

Compete a esta Comissão pronunciar-se acerca da 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 tela estabelece que a taxa de juros e encargos contratuais aplicados a

empréstimos  consignados  concedidos  a  aposentados  e  pensionistas  deverá  ser

inferior ou igual ao índice da caderneta de poupança.

Nos  termos  da  proposição,  os  aposentados  e  pensionistas  que  aderirem  ao

empréstimo consignado estarão isentos do pagamento da TAC.

A  proposição  torna  ainda  obrigatória  a  apresentação,  por  parte  do  banco  ou

financeira que conceder o empréstimo consignado, antes mesmo da formalização do

contrato, de tabela que demonstre mês a mês o valor das prestações e dos juros

cobrados, de maneira clara e objetiva.

O  crédito  consignado  consiste  em  uma  modalidade  de  empréstimo  em  que  o

desconto  da  prestação  é  feito  diretamente  na  folha  de  pagamento  ou  benefício

previdenciário  do  contratante.  Exatamente  em  razão  dessa  circunstância,  não  há

risco de inadimplência, razão pela qual tal modalidade de crédito costuma apresentar

taxas  de  juros  mais  baixas.  Há  disposições  jurídicas  específicas  relativas  à

concessão de crédito consignado, como as constantes na Lei 10.820, regulamentada

pelo  Decreto  4.840,  ambos de 2003,  que disciplina a  concessão de empréstimos

consignados a empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; há

ainda a Lei federal nº 8.112, de 1990, cujo art. 45, parágrafo único, disciplina o crédito
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a servidores públicos federais. No plano estadual, tem-se a Lei nº 15.025, de 2010,

que dispõe sobre  consignação em folha de  pagamento  de  servidor  público  ativo,

inativo e pensionista do Estado e dá outras providências.

Para além de submeter-se aos mencionados diplomas normativos, o empréstimo

consignado, por se tratar de uma modalidade de operação de crédito, sujeita-se às

normas gerais aplicáveis à atividade bancária, bem como à atividade reguladora e

fiscalizatória do Banco Central.

Cabe  também  destacar,  entre  as  normas  infralegais  relativas  às  operações  de

crédito,  as  resoluções  do  Conselho  Monetário  Nacional  que  exigem  que  tais

operações  sejam  formalmente  contratadas,  por  meio  de  título  adequado

representativo  da  dívida,  e  estabelecem  a  obrigatoriedade  de  os  contratos  de

concessão  de  crédito  conterem  informações  a  respeito  de  todos  os  encargos  e

despesas incidentes no curso normal da operação, discriminando a taxa de juros, o

índice  de  preços  ou  a  base  de  remuneração,  caso  pactuado,  os  tributos,  as

contribuições, as tarifas e qualquer outra despesa e os respectivos valores.

Do ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  a  Constituição  da

República,  em  seu  art.  22,  VII,  estabelece  que  compete  privativamente  à  União

legislar sobre “política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores”.

Cite-se ainda a Lei nº 4.595, de 1964, que dispõe sobre a política e as instituições

monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras

providências.  Tal  diploma  normativo,  para  além  de  respaldar  a  fiscalização  das

agências bancárias pelo Banco Central, confere competência ao CMN para limitar,

sempre que necessário, as taxas de juros, os descontos, as comissões e qualquer

outra  forma  de  remuneração  de  operações  e  serviços  bancários  ou  financeiros,

inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas

favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover. O art. 18, § 2º, atribui

ao  Banco  Central  competência  para  “regular  as  condições  de  concorrência  entre

instituições financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação de pena”.

Ante o exposto, resulta claro que a matéria versada no projeto em exame refoge da

alçada do Estado, inserindo-se no domínio normativo da União, que trata de modo

privativo da política creditícia, seja em nível legal, seja valendo-se de instrumentos de
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natureza  infralegal  expedidos  pelo  Banco  Central  e  pelo  Conselho  Monetário

Nacional.  Vale  ressaltar  que  inúmeras  questões  atinentes  ao  mercado  financeiro

demandam um regramento normativo mais flexível, tendo em vista a sujeição dessas

questões a aspectos de ordem conjuntural inerentes à ordem econômica. A propósito,

recentemente o Banco Central expediu a Circular nº 3.522, que veda a celebração de

quaisquer convênios, contratos e acordos “que impeçam ou restrinjam o acesso de

clientes a operações de crédito ofertadas por outras instituições, inclusive aquelas

com consignação em folha de pagamento”. Tal circular surgiu em razão de contratos

de exclusividade firmados entre o Banco do Brasil  e alguns entes da  Federação,

cujos servidores só podem contratar empréstimos consignados com o referido Banco.

Cite-se ainda a Portaria  nº 623, de 22 de maio de 2012, do Instituto Nacional de

Previdência Social - INSS -, que fixa limites de taxas de juros a serem aplicadas nas

operações de crédito consignado em benefício previdenciário.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.585/2011.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.055/2012

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei

em  epígrafe  dispõe  sobre  estabelecimentos  comerciais  de  venda  direta  ao

consumidor e dá outras providências

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
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termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela estabelece que os estabelecimentos comerciais de venda

direta ao consumidor, ao anunciar desconto, promoção ou liquidação, ficam obrigados

a divulgar o valor original e o promocional para que o desconto seja percebido de

forma clara e precisa. Estabelece, também, penalidades para o descumprimento da

futura lei.

Segundo  o  autor,  há  anúncios  de  promoção,  liquidação  e  descontos  que  na

realidade estão com preços originais.  É mister evitar esses abusos de publicidade

averiguados nas práticas comerciais.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que a proposição em análise visa dar

relevo ao princípio da veracidade da publicidade, contido no Código de Defesa do

Consumidor.  A  Comissão  afirma,  também,  que a  matéria  está  inserida  no  rol  de

competência  legislativa  concorrente,  podendo,  então,  o  Estado  federado  editar  a

correspondente  lei.  Entretanto,  em  obediência  ao  princípio  da  consolidação  das

normas,  a  Comissão  optou  por  sugerir  alterar  a  legislação  estadual,  inserindo

dispositivo em lei preexistente, o que o fez por meio da apresentação do Substitutivo

nº 1, que acolhemos.

No  âmbito  de  competência  da  nossa  Comissão,  entendemos  que  a  matéria  é

meritória. Sustentamos a nossa opinião com a mesma justificação apresentada pelo

autor, qual seja, a de inibir a propaganda enganosa e, também, com o argumento

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça de dar relevância e concretude

a dispositivo do Código de Defesa do Consumidor.

Sem sombra de dúvida, a existência de dispositivo legal obrigando expressamente

a divulgação do valor original e do valor promocional tem o condão de inibir a prática

da propaganda enganosa, redundando em uma maior eficácia do arcabouço legal.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.055/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.
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Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Carlos Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.222/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  a  proposição  em  epígrafe  “cria  o

Programa Estadual de Avaliação Compulsória de Motoristas de Transporte de Cargas

ou Passageiros no âmbito do Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/6/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, combinado

com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O programa que se  pretende instituir  tem o objetivo  de diagnosticar  e tratar  os

problemas decorrentes do sono ou do repouso noturno dos motoristas de cargas ou

passageiros,  que  exerçam  suas  atividades  no  âmbito  do  Estado,  por  meio  da

realização do exame de polissonografia.

Nos termos do projeto, o exame deverá ser realizado anualmente pela rede pública

estadual  de  saúde  ou  em  clínicas  conveniadas,  sem  ônus  para  o  motorista.  As

concessionárias  de  rodovias  ficarão  autorizadas  a  promover  campanhas  de

esclarecimento  sobre  a  importância  do  exame,  a  fim  de  se  evitarem  acidentes.

Caberá à Polícia Rodoviária Estadual fiscalizar os motoristas no que toca à realização

dos exames no prazo estabelecido pelo projeto.

Todavia, em que pese a nobre intenção do parlamentar, o projeto padece de vícios

de inconstitucionalidade, como demonstraremos a seguir.

A instituição da obrigatoriedade de realização de exames para motoristas de cargas

e  passageiros  invade  de  forma  expressa  a  competência  privativa  da  União  para

legislar  sobre  trânsito  e  transporte,  conforme  determina  o  art.  22,  inciso  XI,  da

Constituição Federal. A exemplo, citamos a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

- 3.671-MC, julgada em 2008, que declarou inconstitucional lei do Distrito Federal que
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estabelecia a instalação de dispositivos redutores de estresse e cansaço físico para

motoristas  e  cobradores  de  veículos  de  transporte  coletivo  urbano.  O  argumento

utilizado para tal decisão foi que se trata de matéria afeta à competência legislativa

exclusiva da União.

Ademais, a instituição de programas caracteriza-se como ação própria do Poder

Executivo, conforme entendimento diversas vezes reafirmado nesta Comissão.

Nesse sentido, pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal, conforme a Decisão de

Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados

os casos expressamente previstos na Constituição da República, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.222/2012.

Sala das Comissões, 13 de novembro 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 3.504/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, a proposição em epígrafe objetiva proibir o

lançamento de efluentes que contenham corantes em rios, lagos, represas e demais

corpos  de  água  do  Estado  e  determina  a  classificação  dos  corantes  como

contaminantes ambientais.

Publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/10/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.504/2012 visa proibir o lançamento direto de efluentes que,

resultantes de processo industrial, contenham corantes em sua composição, nos rios,

nos lagos, nas represas e nos demais corpos de água doce do Estado de Minas

Gerais (art. 1º).

A proposição  prevê,  também,  que  o  lançamento  de  efluente  no  corpo  receptor

somente ocorrerá após o devido tratamento, que deverá obedecer às condições, aos

padrões  e  às  exigências  técnicas  aplicáveis  às  substâncias  contaminantes,  sob

fiscalização do órgão ambiental, a quem caberá certificar a ausência de toxicidade

dos despejos líquidos (art. 2º).

O art. 3º determina que o órgão ambiental competente baixará norma específica

classificando os corantes na categoria de contaminantes ambientais.

Por fim, a proposição prevê que as infrações às disposições da lei, do regulamento

e dos padrões e exigências dela decorrentes serão sancionadas em conformidade

com a legislação competente (art. 4º).

A Deputada proponente justifica a apresentação da proposição sob o fundamento

principal de que, além dos efluentes líquidos serem os maiores poluidores dos corpos

de  água,  um  dos  principais  problemas  relaciona-se  ao  lançamento  de  corantes

diretamente nesses corpos, especialmente em virtude da atividade industrial  têxtil,

que produz água de descarte  com o  acúmulo de grande quantidade de corantes

orgânicos, sintéticos e outros aditivos químicos presentes nos resíduos.

A matéria constante na proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de

iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da Constituição do Estado, razão pela qual

a iniciativa legislativa, nesse caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do

art. 65 do referido diploma.

Depreende-se do disposto no inciso VIII do art. 24 da Constituição da República e

na alínea “f” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a matéria em

questão  encontra-se  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  dizer  respeito  à

conservação  da  natureza,  à  defesa  dos  recursos  naturais,  à  proteção  do  meio

ambiente e ao controle da poluição.

Nesse diapasão, considerando que, no âmbito da legislação concorrente, compete

à União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das diretrizes
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e  parâmetros  fixados  em  lei  federal  (§§  1º  e  2º  do  art.  24  da  Constituição  da

República).  Na inexistência  de  lei  federal  sobre  o  assunto,  os  Estados exercerão

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (§ 3º do art. 24 da

Constituição da República).

No exercício de sua competência legislativa concorrente, o Estado aprovou a Lei nº

13.199, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos

Hídricos, cujo objetivo é assegurar o controle, pelos usuários atuais e futuros, do uso

da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios (art. 2º).

Segundo  o  disposto  no  art.  6º  da  referida  lei,  compete  ao  Estado  promover  o

planejamento de ações integradas nas bacias hidrográficas, com vistas ao tratamento

de  esgotos  domésticos,  efluentes  industriais  e  demais  efluentes,  antes  do  seu

lançamento nos corpos de água receptores.

Além disso, infere-se do disposto no inciso III do art. 18 da Lei nº 13.199, de 1999,

que o lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes líquidos ou

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final

são sujeitos a outorga pelo poder público, independentemente da natureza pública ou

privada dos usuários.

Percebemos,  então,  consoante  se  extrai  do  projeto  de  lei  apresentado,  que  o

lançamento direto de efluentes  resultantes  de  processo industrial,  que contenham

corantes em sua composição, nos rios, nos lagos, nas represas e nos demais corpos

de água doce do Estado deve-se submeter ao regime de outorga pelo poder público,

na forma da legislação aplicável.

Nesse diapasão,  foi  editado o Decreto nº  41.578,  de 8 de março de 2011,  que

regulamenta  a  Lei  nº  13.199,  de  1999,  a  partir  do  qual  se  extrai  que  um  dos

instrumentos  de  gestão  de  recursos  hídricos,  no  âmbito  do  Sistema Estadual  de

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG -,  será executado mediante a

adoção de parâmetros e ações integradas que visem prevenir, mitigar ou reparar o

lançamento nos corpos hídricos de esgotos urbanos domésticos, industriais e demais

efluentes, sem tratamento adequado (art. 20, VI, “d”).

A partir  de tais considerações, é possível concluirmos que a gestão de recursos

hídricos, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
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insere-se  na  competência  dos  órgãos  integrantes  desse  Sistema,  sejam  órgãos

normativos,  sejam  consultivos,  sejam  meramente  executivos.  A  definição  de

condições, critérios, parâmetros e exigências técnicas relativas ao lançamento direto

de efluentes líquidos ou gasosos, tratados ou não, nos corpos de água insere-se na

competência executiva e normativa dos órgãos ambientais competentes.

A propósito, no âmbito federal, o Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama -

aprovou, no uso das competências que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 8º da

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Resolução nº 375, de 2005, que dispõe

sobre  a  classificação  dos  corpos  de  água  e  as  diretrizes  ambientais  para  o  seu

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de

efluentes, além da Resolução nº 430, de 2011, que dispõe sobre as condições, os

parâmetros, os padrões e as diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em

corpos de água receptores.

O  próprio  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  -  Copam  -,  no  uso  das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 178, de 29 de janeiro de

2007, regulamentada pelo Decreto nº 44.667, de 3 de dezembro de 2007, tendo em

vista o disposto no seu regulamento interno e com base no art. 1º e no §1º do art. 2º

da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e o Conselho Estadual

de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais  -  CERH-MG -,  no uso de suas

atribuições, especialmente aquelas contidas no art. 41, inciso I, da Lei nº 13.199, de

1999 e no Decreto nº 41.578, de 8 de março de 2001, já regulamentaram o assunto

por meio da Deliberação Normativa Conjunta Copam-CERH-MG nº 1, de 5 de maio

de  2008,  que  dispõe  sobre  a  classificação  dos  corpos  de  água  e  as  diretrizes

ambientais  para  o  seu  enquadramento,  bem  como  estabelece  as  condições  e

padrões de lançamento de efluentes, além de dar outras providências.

Além  disso,  o  direito  de  uso  de  recursos  públicos,  entre  os  quais  se  inclui  o

lançamento de efluentes líquidos ou gasosos, inclusive os decorrentes de processo

industrial, está sujeito à outorga do poder público, momento em que serão avaliados,

notadamente, os aspectos ambientais inerentes à atividade com base nos critérios e

padrões técnicos definidos pelos órgãos ambientais competentes.

Nesse  contexto,  a  proposição  em  exame  pretende  tratar  sobre  questões
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eminentemente  técnicas,  que  se  inserem  no  âmbito  da competência  normativa  e

executiva dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento

de Recursos Hídricos - SEGRH-MG. Além disso, o projeto de lei em exame pretende

atribuir  à  lei  matéria  de  natureza  eminentemente  infralegal,  contrariamente  ao

processo de deslegalização, típico do sistema francês, o qual se encontra também

inserido no direito brasileiro, principalmente quando se atribui, por lei, o exercício do

poder  normativo,  de  caráter  técnico,  a  alguns  órgãos  e  entidades  estatais,  como

ocorre principalmente com as agências reguladoras.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.504/2012.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -

Rosângela Reis - André Quintão - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.522/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe “dispõe sobre o

Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  dispõe  sobre  o  Conselho  Estadual  de  Trabalho,

Emprego e Geração de Renda - Ceter -, órgão colegiado vinculado à Secretaria de

Estado de Trabalho e Emprego, o qual tem por finalidade deliberar sobre as políticas

públicas  de  fomento  e  amparo  à  geração  de  trabalho,  emprego  e  renda  e  à
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qualificação social e profissional no Estado. Esse Conselho tem composição tripartite,

sendo constituído pela representação paritária de trabalhadores, empregadores e do

poder público estadual.

As atribuições do Ceter estão arroladas no art.  3º do projeto,  entre as quais se

destacam as  seguintes:  propor  aos órgãos públicos e entidades  do terceiro  setor

programas e projetos que visem minimizar  os  impactos negativos do desemprego

conjuntural  no  Estado;  elaborar  e  apreciar  projetos  de  geração de  trabalho  e  de

qualificação profissional; acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos

utilizados na geração de trabalho, emprego e renda; e propor os objetivos, os critérios

e  as  metas  do  Plano  de  Qualificação  Profissional  do  Estado  e  acompanhar  sua

execução.

A composição desse órgão colegiado abarca 21 membros, dos quais 7 representam

a categoria dos trabalhadores, 7 representam o segmento dos empregadores e 7

representam o poder público estadual, de forma paritária. A participação do Estado no

Ceter  abarca  um  representante  de  cada  um  dos  seguintes  órgãos:  Ministério  do

Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

em Minas Gerais; Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego; Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Econômico;  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento;  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão;  Secretaria  de

Estado de Turismo; e Secretaria de Estado de Educação.

O  projeto  prevê  a  representação  simbólica  da  Assembleia  Legislativa  no

mencionado  Conselho,  mediante  a  indicação  de  um  deputado  integrante  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social pelo Presidente desta Casa.

Todavia,  este  representante  do  Poder  Legislativo  não  terá  direito  a  voto  nas

deliberações  do  Conselho.  Seus  membros  são  designados  pelo  Governador  do

Estado, após a indicação pelos órgãos e entidades representados, e não receberão

remuneração pelo desempenho de suas atribuições. A proposição determina que o

Ceter promoverá uma conferência anual com a participação das entidades envolvidas

no  processo  de  geração  de  emprego,  incluindo  outros  conselhos  e  comissões

municipais e estaduais. Ademais, estabelece que esse Conselho terá uma Secretaria

Executiva  encarregada  das  ações  de  cunho  operacional  e  do  fornecimento  das
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informações indispensáveis às suas decisões.

Finalmente,  o  projeto  revoga  expressamente  a  Lei  nº  13.687,  de  2000,  a  qual

instituiu o Ceter na estrutura administrativa do Poder Executivo.

Uma  vez  expostos  os  pontos  principais  do  projeto,  passamos  a  analisar  sua

compatibilidade com as disposições constitucionais pertinentes no exercício do juízo

preventivo de constitucionalidade.

A Carta mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, enumera, no

art.  66,  III,  as  matérias  de iniciativa  privativa do Governador  do Estado,  as  quais

constituem desdobramentos do princípio da separação de Poderes. Assim, cabe a

esta  autoridade  política  -  e  apenas  a  ela  -  a  criação  ou  extinção  de  órgãos  e

entidades da administração direta e  indireta  do Poder  Executivo,  o que abarca a

organização e a estruturação de Secretarias de Estado, órgãos colegiados, órgãos

autônomos e entidades autárquicas e fundacionais, estas dotadas de personalidade

jurídica própria.

Se determinado órgão ou entidade integra a estrutura do Poder Executivo, apenas o

Governador  do  Estado  goza  de  prerrogativa  constitucional  para  modificar  sua

organização  interna,  alterar  suas  atribuições  institucionais  e  ditar  regras  básicas

sobre sua composição, quando se tratar de órgão colegiado, como é o caso do Ceter,

desde que observe o instrumento normativo adequado para o tratamento da matéria.

Aqui,  cabe  ressaltar  que  as  competências  básicas  dos  órgãos  públicos  são

estabelecidas  em  lei,  ao  passo  que  as  atribuições  secundárias  decorrentes  das

competências principais podem ser fixadas em regulamento. Este, na qualidade de

ato  secundário,  não  inova  originariamente  a  ordem  jurídica,  segundo  tradicional

entendimento  doutrinário,  e  limita-se  a  detalhar  a  lei  com  vistas  a  garantir  sua

eficácia. Somente a lei, como ato normativo primário, cria direito novo e estabelece os

comandos mais importantes. É por essa razão que alguns constitucionalistas, como

José Afonso da Silva, sustentam que o núcleo da medida impositiva deve constar na

lei, cabendo ao regulamento minudenciá-la para sua fiel execução.

É preciso diferençar, ainda, o princípio da reserva legal do princípio da legalidade.

Aquele  exige  que determinadas  matérias  previstas  na  Constituição só podem  ser

reguladas em lei formal, que passa pelo crivo do Poder Legislativo e posterior sanção
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do Chefe do Executivo. O princípio da legalidade exige que todos os atos do poder

público tenham suporte na lei, sob pena de invalidação, e tem fundamento no “caput”

do art. 37 da Constituição Federal e no “caput” do art. 13 da Carta mineira. Nessa

linha  de  raciocínio,  a  validade  dos  atos  administrativos  está  condicionada  à

observância das normas jurídicas pertinentes que lhes  servem de supedâneo.  Os

agentes  do  poder  público,  no  exercício  da  função  administrativa,  só  podem  agir

dentro dos parâmetros da legalidade, com vistas a concretizar a vontade abstrata da

lei. Dessa forma, a atividade administrativa é totalmente submissa ao império da lei,

inexistindo liberdade plena para a tomada de decisões, diferentemente das relações

regidas pelo direito privado, nas quais prevalece a autonomia da vontade.

O princípio da reserva legal é um comando voltado para o Estado-legislador, que

não poderá se valer de outra figura jurídica para disciplinar assuntos em relação aos

quais  a  Constituição  exige  a  deliberação do  Poder  Legislativo.  Para  exemplificar,

todas as matérias enumeradas no art. 61 da Constituição do Estado devem ser objeto

de lei, entre as quais mencionamos a “criação, estruturação, definição de atribuições

e extinção de Secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública”, nos

termos do inciso XI do citado art. 61. Isso demonstra que a definição de atribuições

dos órgãos colegiados do Executivo encarta-se no domínio da reserva legal,  cuja

deflagração do processo legislativo depende da iniciativa do Governador do Estado, o

que exclui a utilização de decretos ou regulamentos para o tratamento do assunto.

Tais atos, ainda que de caráter normativo, destinam-se a estabelecer providências

administrativas  que  assegurem a  aplicação  da lei,  não  podendo  contrariá-la  nem

ampliar ou restringir seu conteúdo. Isso porque os decretos são atos de hierarquia

inferior à lei e totalmente dependentes dela, razão pela qual disposições legislativas

não podem ser modificadas por regulamentos ulteriores.

Verifica-se,  pois,  que  o  projeto  está  em  consonância  com  os  parâmetros

constitucionais, seja no tocante ao instrumento normativo utilizado para a regulação

da matéria, seja no que diz respeito à iniciativa para a instauração do procedimento

legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 3.522/2012.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

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

Siqueira - Rosângela Reis - Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.534/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela Mensagem

nº 319/2012, o projeto de lei  em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com a Caixa Econômica Federal,  no âmbito do Programa de

Aceleração  do  Crescimento  -  Plano  Nacional  de  Gestão  de  Risco  e  Resposta  a

Desastres Naturais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/11/2012,  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.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende, nos termos de seu art. 1º, autorizar o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no âmbito

do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano Nacional de Gestão de Risco e

Resposta a Desastres Naturais, até o limite de R$453.000.000,00, a serem aplicados

nas  intervenções  de  prevenção  a  enchentes  e  deslizamentos  de  encostas  nos

Municípios.

Mais  especificamente,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  dispõe  que  os  recursos

resultantes do financiamento autorizado no “caput” serão aplicados nas atividades e

projetos do Estado, em especial em ações definidas no Plano Plurianual  de Ação

Governamental relacionadas à área de infraestrutura urbana.

A  proposição,  em  seu  art.  2º,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  oferecer  como

contragarantia à garantia da União as receitas tributárias 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
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República.

Dispõe,  ainda,  o  projeto  que  os  recursos  provenientes  da  operação  serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o orçamento consignará,

anualmente,  os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  relativas  à

amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

Na exposição de motivos que acompanha o projeto, ressalta-se que a operação de

crédito  em  questão  atende  aos  interesses  maiores  da  União,  principalmente  nos

seguintes  pontos:  servir  como instrumento  preventivo  de  acidentes  recorrentes  e

causadores de vítimas humanas e catástrofes ambientais no território brasileiro, além

de  ser  parte  expressiva  no  rol  de  medidas  anticíclicas,  de  natureza  econômica,

destinadas  a  estimular  os  investimentos  em  âmbito  nacional,  reaquecendo  a

economia e servindo como medida saneadora dos efeitos da crise financeira global.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, em convergência com as intenções da

Presidência da República, “a área de infraestrutura urbana reflete uma preocupação

constante do Governo de Minas: o denso regime de chuvas que vem assolando o

Estado de Minas Gerais na última década, aliado a uma carência de infraestrutura e

ocupação desordenada em grande parte dos municípios brasileiros, traz, ao final do

período chuvoso de cada ano, um cenário de expressiva destruição. Somente entre o

final de 2011 e o início do ano de 2012, dados da Coordenadoria de Defesa Civil

registram  239  cidades  mineiras  com  estado  de  emergência  decretado;  106  mil

desalojados;  9,5 mil  desabrigados;  886 pontes destruídas;  mais  de 100 mil  casas

danificadas; 20 óbitos e 1 registro de desaparecimento”.

Nesse contexto, informa-se que os recursos oriundos via financiamento, destinados

às  intervenções  de  drenagem,  prioritários  nesse momento,  serão  viabilizados  por

meio  da  operação  de  crédito  em  comento  e  incluem  as  seguintes  intervenções:

implantação de controle de cheias nas Bacias dos Rios Preto e Muriaé, no Município

de  Muriaé,  com  valor  estimado  de  R$300  milhões,  sendo  R$250  milhões  via

financiamento;  obras  de  ampliação  e  recuperação  da  calha  do  Rio  Betim,  no

Município de Betim, com valor estimado de R$99,2 milhões; implantação de 4 bacias

de  detenção  no  Córrego  Riacho  das  Pedras,  afluente  do  Córrego  Ferrugem,  no

Município de Contagem, com valor estimado de R$127,3 milhões.
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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. É 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

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 4/5/2000), 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
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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.

Quanto  ao  que diz  respeito  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.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.534/2012.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

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

Reis - André Quintão - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.534/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 319/2012, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

contratar  operação  de  crédito  com  a  Caixa  Econômica  Federal,  no  âmbito  do

Programa de Aceleração do Crescimento -  Plano Nacional de Gestão de Risco e

Resposta a Desastres Naturais”.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que
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concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 “contratar operação de

crédito com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do

Crescimento - Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais,

até o limite de R$453.000.000,00, a serem aplicados nas intervenções de prevenção

a enchentes e deslizamentos de encostas nos municípios”.

A referida operação tem por objetivo financiar atividades e projetos do Estado, em

especial “ações definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental relacionadas à

área de infraestrutura urbana”.

O projeto de lei autoriza ainda o Poder Executivo a oferecer 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, como contragarantia à União.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 319/2012, salientou que o

projeto visa ao financiamento de ações estabelecidas no Plano Plurianual de Ação

Governamental, que incluem ”a execução de obras de drenagem pluvial, construção

de  bacias  de  detenção  de  cheias  e  demais  intervenções  acessórias,  tais  como

ampliação  de  calha  e  obras  de  urbanização”,  beneficiando  aproximadamente  3,6

milhões de pessoas. De acordo com a exposição de motivos constante da referida

mensagem, o projeto “não encontra óbice aos mandamentos consignados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal”.

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

vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da

proposição.

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.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento
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dos  limites  e  condições  fixados  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;

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 feita pelo 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 O rçamento 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 fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

suas 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
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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. 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 15° exercício financeiro conta do 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°,  qu e, 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 segundo quadrimestre de 2012,

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

de 173,96%, 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°,

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

seguinte:

“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, o Projeto de Lei nº 3.471/2012 - projeto de Lei

Orçamentária  -  fixa  as  despesas  de  capital  em  R$9.036.307.700,00  para  2013,

enquanto  as  operações  de  crédito  previstas  totalizam  R$2.541.292.233,00.

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

operação de crédito que se pretende contratar, ou seja, R$453.000.000,00, obtém-se

o valor de R$2.994.292.233,97 , inferior, portanto, ao total 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
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o Poder Executivo a oferecer como contragarantia para a realização da operação de

crédito 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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.534/2012, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.491/2012

(Nova Redação, nos Termos do § 1º do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 310/2012, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. e dá outras providências”.

Aprovado no 1° turno com a Emenda nº 1, vem agora o  projeto a esta Comissão

para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Durante  a  discussão  do  parecer,  em  reunião  realizada  no  dia  13/11/2012,  foi

acatada  sugestão  de  emenda  do  Deputado  André  Quintão,  o  que  deu  ensejo  à

apresentação  de  nova  redação  do  parecer,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  138  do

Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

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

crédito com o Banco do Brasil  S.A.,  até o valor  de R$3.653.733.000,00,  a serem

aplicados na execução do Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais - PDMG.

A proposição dispõe que os recursos resultantes do financiamento serão aplicados

nas  atividades  e  projetos  do  Estado,  em  especial  em  ações  definidas  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, nas seguintes áreas: modernização da

gestão,  infraestrutura,  infraestrutura  rodoviária,  mobilidade  urbana,  saneamento,

habitação, cultura, turismo, esportes e juventude e segurança. Estabelece ainda que
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os recursos provenientes da operação serão consignados como receita orçamentária

do Estado e que o orçamento consignará, anualmente, os recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de

juros e dos demais encargos pertinentes.

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 -, estabelece condições e exigências, em seus arts. 32 e 40, para a concessão

de garantias e contragarantias. Além disso, as Resoluções nos 40 e 43, de 2001, do

Senado Federal dispõem, respectivamente, sobre os limites globais para o montante

da  dívida  pública  e  sobre  as  operações  de  crédito  internas  e  externas,  inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização. Cabe destacar que

o projeto de lei em análise atende a todas as mencionadas exigências normativas e

legais, não havendo óbice à sua aprovação.

Ressaltamos,  ainda,  que  os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito

pretendida  deverão  ser  consignados  como  receita  orçamentária  do  Estado,  em

atendimento  às  exigências  da  LRF,  de  inclusão  no  orçamento  ou  em  créditos

adicionais  dos recursos provenientes da operação,  e da Lei  Federal  nº  4.320,  de

1964, que, em seu art. 3º, dispõe que a lei de orçamento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. O projeto de lei em

comento atende a essa exigência por meio de seu art. 3º.

Além  disso,  não  obstante  a  aprovação  da  matéria  neste  Parlamento,  o  Estado

deverá encaminhar ao Ministério da Fazenda pedido de autorização para a realização

da operação de crédito, conforme dispõe o inciso II do art. 21 da Resolução nº 43, de

2001, do Senado Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.491/2012 no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

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

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - (...)
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V - saneamento, com prioridade para a região atendida pela Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas

Gerais;”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor  Xavier -  Romel

Anízio - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.491/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil

S.A. 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 junto ao

Banco do Brasil S.A., até o valor de R$3.653.733.000,00 (três bilhões seiscentos e

cinquenta e três milhões setecentos e trinta e três mil reais), a serem aplicados na

execução do Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais - PDMG.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no "caput"

serão aplicados nas atividades e projetos do Estado, em especial em ações definidas

no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  nas  áreas  a  seguir

relacionadas:

I - modernização da gestão;

II - infraestrutura;

III - infraestrutura rodoviária;

IV - mobilidade urbana;

V - saneamento;

VI - habitação;

VII - cultura;

VIII - turismo;

IX - esportes e juventude;

X - segurança.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como contragarantia  à

garantia da União, as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os



404
____________________________________________________________________________

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

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.501/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “autoriza o Poder

Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  no  âmbito  do  Segundo  Programa  de

Modernização  da  Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,  Financeira  e

Patrimonial das Administrações Estaduais com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social e altera a Lei nº 18.583, de 14 de dezembro de 2009”.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de

Fiscalização Financeira  e Orçamentária,  retorna  agora o projeto  a esta Comissão

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

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

crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -,

no âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, até o limite

de  R$93.329.487,97,  a  serem  aplicados  na  execução  do  Segundo  Programa  de

Modernização  da  Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,  Financeira  e

Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE II (Moderniza Minas).

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, 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.
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O art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixados  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;

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 feita pelo 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.

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

suas 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
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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.

Já a Resolução n° 40, de 2001, determina, em seu ar t.  3°, que, ao final do 15°

exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a

Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes à RCL.

Dispõe  ainda  em  seu  art.  4° que,  no  mesmo  período  c itado  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 2° quadrimestre de 2012,  elaborado pela Secretaria de

Estado  da  Fazenda,  o  percentual  da  DCL sobre  a  RCL é  de  173,96%,  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 da República, 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°, 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, o Projeto de Lei nº 3.471 - Projeto de Lei

Orçamentária -, de 2012, fixa as despesas de capital em R$ 9.036.307.700,00 para

2013,  enquanto as operações de crédito previstas  totalizam R$ 2.541.292.233,00.

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

operação de crédito que se pretende contratar, ou seja R$ 93.329.487,97, obtém-se o

valor de R$ 2.634.621.720,97, inferior, portanto, ao total 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 garantia para a realização da operação de crédito

as cotas e as receitas tributárias a que se referem os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da
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Constituição da República.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.501/2012 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 201.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses, relator Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 3.501/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Segundo

Programa  de  Modernização  da  Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,

Financeira  e Patrimonial  das Administrações  Estaduais  com o  Banco Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social e altera a Lei n° 18.583, de 14 de dezembro de

2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a contr atar  operação de crédito no

âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, até o limite

de  R$93.329.487,97  (noventa  e  três  milhões,  trezentos  e  vinte  e  nove  mil,

quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social, a serem aplicados na execução das ações

estabelecidas  no  Segundo  Programa  de  Modernização  da  Administração  das

Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais -

PMAE II (Moderniza Minas).

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

atividades e projetos do Estado alinhados às redes de desenvolvimento integrado

definidas pela Lei nº 20.008, de 4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de

Desenvolvimento  Integrado,  e  constantes  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG -, estabelecido pela Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012,

especialmente  na  execução  do  Projeto  GRP  Minas,  parte  integrante  da  ação

orçamentária  Governo  Digital;  do  Projeto  Gestão  do  Conhecimento,  da  ação

Governança em Rede;  e do Projeto Centro de Serviços Compartilhados,  da  ação
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Inovação na Gestão Pública.

Art.  2° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei, 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,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - O "caput" do art. 1° da Lei n° 18.583, de  14 de dezembro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a prom over a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração das Receitas e da

Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, nos

termos da Resolução n° 3.653, de 17 de dezembro de 2008, do Banco Central do

Brasil,  mediante  contratação  de  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico e Social  -  BNDES -,  até  o  limite  de  R$4.674.242,98

(quatro milhões e seiscentos e setenta e quatro mil e duzentos e quarenta e dois reais

e noventa e oito centavos).”.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/11/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Hely Tarqüínio em que notifica sua renúncia como membro efetivo da

Comissão de Saúde. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica que o Bloco Avança Minas abre mão da

vaga  de  membro  efetivo  da  Comissão  de  Saúde  em  favor  do  PDT.  (-  Ciente.

Publique-se.)

Do Deputado Sargento Rodrigues em que indica o Deputado Carlos Pimenta como

membro efetivo da Comissão de Saúde na vaga do Deputado Hely Tarqüínio, cedida

pelo Bloco Avança Minas. (- Ciente. Designo.)
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Do Deputado Sargento Rodrigues em que notifica que a Bancada do PDT abre mão

das vagas de membro efetivo e suplente da Comissão de Direitos Humanos em favor

do Bloco Transparência e Resultado. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Lafayette de Andrada em que notifica que o Bloco Transparência e

Resultado  abre  mão  da vaga de membro efetivo  da  Comissão  de  Administração

Pública em favor do PDT. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Neider Moreira em que notifica que abre mão da vaga de membro

efetivo da Comissão de Administração Pública. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta em que notifica que abre mão da vaga de membro

suplente da Comissão de Direitos Humanos. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2012

ATA

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Duarte Bechir

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

Correspondência: Mensagens nºs 321, 322 e 323/2012 (encaminhando o Projeto de

Lei nº 3.538/2012, emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2012 e emenda ao

Projeto de Lei nº 3.521/2012, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº

22/2012, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofício nº 8/2012 (encaminhando o

Projeto de Lei nº 3.540/2012), do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofício nº 5/2012

(encaminhando o Projeto de Lei nº  3.539/2012),  do Procurador-Geral de Justiça -

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.671 e 1.672/2012, de autoria popular - Ofícios -

2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à

Constituição  nº  39/2012  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.541  a  3.555/2012  -  Projetos  de

Resolução  nºs  3.556  e  3.557/2012  -  Requerimentos  nºs  3.791  a  3.817/2012  -

Requerimentos dos Deputados Fred Costa, Hely Tarqüínio e outros, Antônio Júlio, Zé

Maia  (2),  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Arlen  Santiago  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Educação,  do  Trabalho,  de

Turismo,  de  Direitos  Humanos,  da  Pessoa  com  Deficiência  e  de  Saúde  e  dos

Deputados  Hely  Tarqüínio,  Tiago  Ulisses,  Sargento  Rodrigues  (2),  Lafayette  de

Andrada,  Neider  Moreira  e  Carlos  Pimenta  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados  Rogério  Correia,  Pompílio  Canavez,  Carlos  Pimenta,  Elismar  Prado  e

Ulysses Gomes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Acordo

de  Líderes;  Decisão da Presidência  -  Decisão da Presidência  -  Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos  dos Deputados  Antônio  Júlio,  Zé  Maia  (2),  Alencar  da  Silveira Jr.,

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio e outros, Arlen Santiago; deferimento - Questão

de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Fase: Prorrogação da reunião -

Suspensão e reabertura da reunião - Votação de Requerimentos: Requerimentos do
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Deputado  Elismar  Prado  (8);  aprovação  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.451/2012; encerramento da discussão;

discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia,  Carlos  Mosconi,  Adalclever  Lopes,

Lafayette  de  Andrada  e  Pompílio  Canavez;  votação  do  projeto,  salvo  emendas;

aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 3; aprovação - Inexistência de quórum para

a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Adalclever  Lopes  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira -

Carlin  Moura  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio de

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

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

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

Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h5min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da
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reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 321/2012

- A Mensagem nº 321/2012 e o Projeto de Lei nº 3.538/2012 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 322/2012

- A Mensagem nº 322/2012 e emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2012

foram publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 323/2012

-  A Mensagem  nº  323/2012  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.521/2012  foram

publicados na edição anterior.

OFÍCIO Nº 8/2012

- O Ofício nº 8/2012 e o Projeto de Lei nº 3.540/2012 foram publicados na edição

anterior.

OFÍCIO Nº 5/2012

- O Ofício nº 5/2012 e o Projeto de Lei nº 3.539/2012 foram publicados na edição

anterior.

OFÍCIO Nº 22/2012

Do  Sr.  Wanderley  Ávila,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,

encaminhando o relatório de atividades do 2º trimestre de 2012. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.671/2012

Do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Barbacena e Região -

Sinter  -,  para  a  criação  do  Programa Estadual  de  Fortalecimento  da  Agricultura

Familiar e Apoio aos Assalariados Rurais. (- À Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.672/2012

Da Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana,

para a criação do Centro de Referência Indígena, com alojamento, cozinha, refeitório,
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sala  para  cursos  e  creche;  a  criação  de  “shopping”  para  venda  de  artesanato  e

comida, a fim de gerar trabalho e renda para a população indígena local; a realização

de  oficinas  para  jovens  e  adolescentes,  voltadas  para  cultura  indígena,

empreendedorismo, esporte, sexualidade e prevenção do uso de drogas e álcool e da

prostituição; e a aquisição de veículo para transporte de indígenas. (- À Comissão de

Participação Popular.)

OFÍCIOS

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.667/2012 ,  da  Comissão  da  Violência

contra a Mulher.

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.624/2012,  da Comissão de

Transporte.

Da Sra.  Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora Pública-Geral,  cumprimentando

esta Casa pelo trabalho realizado pela Comissão da Violência contra a Mulher.

Do  Sr.  Antonio  Carlos  Nader,  Auditor  Fiscal  da  Receita  Federal  do  Brasil  em

Governador  Valadares  ,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão de Transporte encaminhado por meio do Ofício nº 2.596/2012/SGM.

Do  Sr.  Antonio  de  Aguiar  Patriota,  Ministro  das  Relações  Exteriores,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.984/2012 , do Deputado Bosco.

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde e Gestor do SUS-

MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.612/2012, da Comissão

de Direitos Humanos.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social (4), 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.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  Deputado  Federal,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.643/2012 , da Comissão de Defesa do

Consumidor.
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Do Sr.  Breno  Henrique  Avelar  de  Pinho  Simões,  Secretário  Adjunto  de  Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.642/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra.  Fernanda de Siqueira  Neves,  Subsecretária  de  Gestão de Pessoas  da

Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão,  prestando  esclarecimentos  relativos  à

demanda do Sind-Saúde de retomar as discussões sobre as carreiras dos servidores

da  Secretaria  de  Saúde  e  da  Escola  de  Saúde  Pública  de  Minas  Gerais  e  dos

servidores  administrativos  da  Unimontes.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.451/2012.)

Do Sr. João Custódio da Silva, fazendo considerações sobre o funcionamento do

programa “Farmácias de Minas” e dando sugestões para o aprimoramento do referido

programa. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Marco  Antônio  Fonseca,  Superintendente  Regional  da  CPRM  de  Belo

Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão Especial

das Enchentes encaminhado por meio do Ofício nº 2.588/2012/SGM.

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.746/2012,  da Comissão de

Educação.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (19),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.206/2 011,  da  Comissão  de

Participação Popular, 2.466 e 3.627/2012, da Comissão de Transporte, 2.578/2012,

da Comissão de Turismo, 2.681/2012, da Comissão de Meio Ambiente, 2.884, 3.198,

3.506  e  3.615/2012,  da  Comissão de Direitos  Humanos,  2.983  e  3.315/2012,  da

Comissão de Segurança Pública, 3.405/2012, da Comissão de Política Agropecuária,

2.756/2012,  do  Deputado Carlin  Moura,  3.249/2012,  do  Deputado Bruno Siqueira,

3.333/2012, do Deputado Anselmo José Domingos, 3.369/2012, da Deputada Liza

Prado, 3.366 e 3.492/2012, do Deputado Hélio Gomes, e 3.587/2012, do Deputado

Adelmo Carneiro Leão.

Do Sr. Rinaldo Kennedy Silva, Juiz de Direito, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.599/2012, da Comissão de Seguranç a Pública.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando



416
____________________________________________________________________________

informações relativas ao Requerimento n° 3.395/2012 , da Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack.

Do  Sr.  Ronaldo  Scucato,  Presidente  do  Sistema  Ocemg-Sescoop-MG,

encaminhando  exemplar  da  publicação  “Informações  Econômicas  e  Sociais  do

Cooperativismo Mineiro 2012”, elaborada pela gerência técnica desse Sistema. (- À

Comissão de Turismo.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39/2012

Altera o “caput” do art. 34 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O  art.  34  da  Constituição  do  Estado  passa a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 34 - É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato

eletivo em diretoria de entidade sindical e cooperativa, representativa de servidores

públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo de remuneração e dos demais direitos e

vantagens do seu cargo.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes - João Vítor Xavier - Neilando Pimenta - Adalclever Lopes -

Duarte Bechir - Elismar Prado - Glaycon Franco - João Leite - Sávio Souza Cruz -

Carlos  Henrique  -  Luzia  Ferreira  -  Sargento  Rodrigues  -  Rosângela  Reis  -  Hélio

Gomes - Fred Costa - Bonifácio Mourão - Délio Malheiros - Carlin Moura - Romel

Anízio - Dalmo Ribeiro Silva - Inácio Franco - Rogério Correia - Ana Maria Resende -

Jayro Lessa - Marques Abreu - Anselmo José Domingos - Tenente Lúcio.

Justificação: No Brasil,  a cultura da cooperação é observada desde a época da

colonização portuguesa. Essa atividade emergiu a partir do Movimento Cooperativista

Brasileiro surgido no final do século 19, através do estímulo de funcionários públicos,
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militares, profissionais liberais e operários, para atender às suas necessidades.

O  movimento  iniciou-se  em  1889  na  cidade  de  Ouro  Preto  com  a  criação  da

primeira  cooperativa  de  consumo de  que  se  tem  registro  no  Brasil,  denominada

Sociedade Cooperativa  Econômica dos Funcionários  Públicos  de  Ouro  Preto.  Em

seguida, além de se espalhar por Minas Gerais, alcançou outros estados. Esse foi o

pontapé inicial para o surgimento de cooperativas de diversos ramos no país.

Embora  houvesse o  movimento  de  difusão do cooperativismo,  poucas  eram as

pessoas  informadas  sobre  esse  assunto,  devido  à  falta  de  material  didático

apropriado,  imensidão territorial  e  trabalho  escravo,  caracterizados como entraves

para o desenvolvimento do sistema cooperativo.

Em 2 de dezembro de 1969 foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras -

OCB - com a tarefa de representar e defender os interesses do cooperativismo no

Brasil.  A Organização foi  registrada  em cartório  um ano após  sua  criação sendo

caracterizada como sociedade civil, sem fins lucrativos, com neutralidade política e

religiosa.

A Lei nº 5.764, de 1971, disciplinou a criação de cooperativas, porém restringiu a

autonomia dos associados, interferindo na criação, funcionamento e fiscalização do

empreendimento cooperativo. A limitação foi superada pela Constituição de 1988, que

proibiu  a  interferência  do  Estado  nas  associações,  dando  início  à  autogestão  do

cooperativismo.

Em  1995,  o  cooperativismo  brasileiro  ganhou  reconhecimento  internacional.

Roberto  Rodrigues,  ex-presidente  da  OCB,  foi  eleito  presidente  da  Aliança

Cooperativista Internacional - ACI - sendo o primeiro não europeu a ocupar o cargo.

Este fato contribuiu também para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras.

No ano de 1998 nascia o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo -

Sescoop -, a mais nova instituição do Sistema "S" criada com o objetivo de somar à

OCB através do viés da educação cooperativista. O cooperativismo brasileiro entrou

no  século  21  enfrentando  o  desafio  da  comunicação.  Atuante,  estruturado  e

fundamental para a economia do País, tem por objetivo ser cada vez mais conhecido

e compreendido como um sistema integrado e forte.

Justiça  seja  feita  ao  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  do  Cooperativismo,  o
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Sescoop, que é o seu “S” do cooperativismo - assim como a indústria tem o Senai, o

comércio  tem  o  Senac  e  a  agropecuária  tem  o  Senar  -,  órgão  de  promoção  e

desenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustentável, por meio da

formação profissional, da promoção social e do monitoramento das cooperativas, que

respeita  sua  diversidade,  contribuindo  para  sua  competitividade  e  melhorando  a

qualidade de vida dos cooperados, empregados e familiares.

Na qualidade de Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo Mineiro -

Frencoop-MG  -,  que  congrega  64  deputados  estaduais,  venho  a  ser  o  primeiro

signatário  desta  proposta  de  emenda à  Constituição  como forma de corrigir  uma

imperfeição no ordenamento jurídico estadual que hoje permite ao dirigente sindical

se licenciar  de  suas atividades  no serviço público  para  a dedicação exclusiva  ao

sindicato  a  que  pertença  e  foi  eleito,  porém  exclui  o  dirigente  cooperativista  de

tratamento  isonômico,  causando  um  desequilíbrio,  o  que  vimos  corrigir  com  esta

proposição, fazendo um importante e relevante registro desta situação.

Inegável o poder social das cooperativas em geral, principalmente as de crédito e

de consumo voltadas ao servidor público, que promovem renda e valorizam o capital,

potencializando o poder de compra e a melhoria de vida da família do servidor.

A cooperativa de crédito opera como um banco em que os acionistas e proprietários

não são um ou poucos, como é uma instituição financeira convencional, mas muitos,

ou  seja,  todos  os  cooperados  são  donos,  e  há  o  rateio  dos  lucros  no  exercício

financeiro do ano seguinte. Os empréstimos são feitos com juros bem menores aos

seus cooperados do que o mercado oferece e as operações bancárias têm taxas bem

mais justas e o cooperado é o foco da atuação da cooperativa. Assim inegável o

poder social que é oferecido ao funcionário público cooperativado.

As  cooperativas  de  servidores  públicos  são  parte  fundamental  desta  cadeia,

entretanto  seus membros  eleitos  vêm enfrentando certa dificuldade de conciliar  o

trabalho  no  serviço  público  com  o  mandato  na  diretoria  da  cooperativa  pela  alta

responsabilidade que lhes são conferidas. Ocupa-se muito tempo do horário núcleo

de trabalho, razão que está se fazendo necessária a legislação vigente.

A Organização das Nações Unidas - ONU - declarou o ano de 2012 como O Ano

Internacional Das Cooperativas. A cada ano um tema é escolhido, como já aconteceu
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em anos anteriores com o Ano Internacional da Juventude, o Ano Internacional das

Águas; em 2012 as cooperativas são evidenciadas pelo ONU;

Em Minas  Gerais  temos mais  de  1 milhão de cooperados,  800 cooperativas,  a

movimentação anual das cooperativas mineiras em termos econômicos representa

R$ 22 bilhões, o cooperativismo mineiro representa 7,8 % do PIB estadual e são 34

mil empregos diretos gerados pelas cooperativas mineiras;

No Brasil temos 6.652 cooperativas, são 300 mil empregos diretos gerados e 10

milhões de cooperados no país;

Em  nível  mundial  são  1  bilhão  de  pessoas  sócias  de  cooperativas,  e  as

cooperativas no mundo inteiro geram mais de 100 milhões de empregos;

Por esses ricos e expressivos números retromencionados é que podemos dizer da

“força do cooperativismo”, sendo 13 os seus ramos de atuação: agropecuário, crédito,

consumo,  educacional,  habitacional,  especial,  mineral,  infraestrutura,  produção,

saúde, transporte, trabalho e turismo e lazer.

A Ocemg - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais,

na pessoa de seu presidente Dr. Ronaldo Scucato, e a Organização das Cooperativas

Brasileiras - OCB -, na pessoa do seu Presidente, Dr. Márcio Lopes de Freitas, são

figuras responsáveis por esses magníficos números aqui mostrados, pois eles têm

um papel importantíssimo no fomento e na busca de ações para engrandecer cada

vez  mais  este  importante  e  democrático  meio  de  divisão  de  renda  chamado

Cooperativismo.

Para  corrigir  esta  disparidade,  vimos  apresentar  esta  proposta  de  emenda  à

Constituição e mister se faz registrar que o impacto na disponibilidade de servidor

público é diminuto, tendo em vista a existência no estado de apenas 20 cooperativas

voltadas para os funcionários do governo mineiro.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.541/2012

Dispõe sobre distinção da vestimenta de proteção individual conhecida como jaleco,

utilizada pelos estagiários da área de saúde no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam os estagiários da área de saúde pública ou privada do Estado de

Minas Gerais obrigados a utilizar a vestimenta de proteção individual conhecida como

jaleco, com faixa em cor diferenciada nas mangas do uniforme e o escrito “estagiário”

no bolso da vestimenta.

Parágrafo único - A faixa deverá ser na cor azul escuro e terá a largura mínima de

3cm.

Art. 2º - As unidades assistenciais de saúde públicas e privadas terão o prazo de

trinta dias contados da publicação desta lei para se adequarem ao seu cumprimento.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, o SUS realizou no ano

de  2011  uma  média  de  1  milhão  de  internações  por  mês,  3,2  bilhões  de

procedimentos ambulatoriais e 500 milhões de consultas médicas. A previsão é que

esses números aumentem ainda mais no ano de 2012. Com o número de pacientes

crescendo, os hospitais se veem diante de um dilema, pois muitas vezes o número de

médicos não é suficiente para atender essa demanda. Com isso não é raro que os

hospitais coloquem médicos residentes (estagiários) e enfermeiros para atender os

pacientes.

A aposentada Ilda Vitor Maciel, de 88 anos, morreu no dia 8 de outubro deste ano,

12 horas após receber sopa através de injeção na veia feita por um enfermeiro da

Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, no sul fluminense. A família da idosa

Palmerina Pires Ribeiro, de 80 anos, acusa uma estagiária do Posto de Atendimento

Médico de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, de aplicar, por engano, café

com leite na sonda incorreta, no dia 14 de outubro, o que levou a idosa a óbito.

Esses fatos aconteceram na mesma semana e são apenas dois de muitos casos de

erros  médicos  cometidos  por  profissionais  ainda  inexperientes,  sem  a  devida

orientação e supervisão de um médico responsável.  Assim apresento este projeto

para que seja possível a fácil identificação, por parte do paciente e de seus parentes,

do profissional que estiver fazendo o atendimento.

Conto com meus nobres pares para aprovação deste projeto,  que pretende tão
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somente proporcionar mais segurança e ser mais um benefício aos nossos cidadãos.

- 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 3.542/2012

Torna obrigatória a divulgação da linha de crédito de acessibilidade do Banco do

Brasil, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  produtos  de  tecnologia

assistiva  no  âmbito  do  Estado  obrigados  a  divulgar  a  linha  de  crédito  de

acessibilidade  do  Banco  do Brasil  que  faz  parte  do  Plano “Viver  sem  Limite”  do

Governo Federal.

§ 1º - A divulgação a que se refere o “caput” deste artigo se dará das seguintes

formas:

I - pela fixação de cartaz em local visível a que o público tenha acesso;

II - pela impressão nos veículos de propriedade dos estabelecimentos;

III  -  pela  inclusão  em  todas  as  peças  publicitárias  contratadas  pelos

estabelecimentos,  quer  para  imprensa  escrita,  falada,  televisiva,  quer  por  outro

qualquer meio de publicidade, como folhetos, cartazes, etc;

IV - pelo endereço eletrônico dos estabelecimentos.

§  2º  -  A divulgação,  ora  tornada  obrigatória,  deverá  merecer  em  qualquer  das

formas  previstas  no  parágrafo  primeiro  o  necessário  destaque,  em  termos  de

tamanho e tipo de letra e localização.

Art. 2º - A divulgação deverá abranger outras instituições financeiras que criarem

linha de crédito para produtos de tecnologia assistiva.

Art. 3º - O não cumprimento do previsto no artigo primeiro sujeitará em multa no

valor de 1000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por auto de

infração.

Parágrafo único - A multa a que se refere o “caput” deste artigo será creditada em

um  fundo  ligado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  destinado  a

programas vinculados aos portadores de deficiência.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  O plano Viver Sem Limite é parte integrante do Plano Nacional dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  e  obteve  junto  ao  Banco  do  Brasil  uma

modalidade de crédito para aquisição de produtos de tecnologia assistiva, com foco

no público com renda de até 10 salários mínimos.

A  tecnologia  assistiva  abrange  os  recursos  e  serviços  que  contribuem  para

proporcionar  ou  ampliar  habilidades  funcionais  de  pessoas  com  deficiência,

proporcionando maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da

ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de

seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade.

Essa  modalidade  de  financiamento  é  destinada  ao  próprio  deficiente  ou  a  um

terceiro que queira adquirir tais produtos para destinar a outra pessoa.

Portanto,  a  aprovação deste projeto  de lei  proporcionará maior  acessibilidade a

grande parte dessa parcela da população.

-  Publicado,  vai  o projeto  às  Comissões  de Justiça,  de  Defesa dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência e Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.543/2012

Obriga  as  escolas  públicas  e  privadas  do  Estado  a  exigir  dos  alunos,  para  a

realização de qualquer  exercício  físico,  a apresentação de atestado médico  e  dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As escolas públicas e privadas situadas n o Estado ficam obrigadas a exigir

atestado médico de aptidão física de seus alunos.

§ 1° - O atestado será exigido, no início de cada a no letivo, de todos os alunos a

partir da 5ª série do ensino fundamental.

§  2° -  O  atestado  poderá  ser  de  instituição  pública  ou  privada  e  deverá  ficar

anexado no histórico escolar do aluno.

§ 3° -  Enquanto não houver a apresentação do referi do atestado, a escola não

poderá submeter o aluno a qualquer tipo de exercício físico.
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Art. 2° - As escolas deverão promover eventos que d emonstrem formas de prevenir

doenças cardiorrespiratórias.

Art. 3° - O descumprimento da presente lei acarretá  aos representantes legais da

instituição as sanções previstas na legislação penal e civil.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo seus efeitos

no ano letivo imediatamente posterior.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Diante de uma matéria amplamente veiculada na mídia informando

que um adolescente de 15 anos morreu na manhã de terça-feira (3/10/2012), após

passar mal durante uma aula de educação física na Escola Estadual Dona Brasília

Castanho de Oliveira, em Guarulhos (SP), podemos constatar que, apesar de, num

primeiro momento este fato parecer algo pontual, precisamos atentar que não são

apenas os atletas que estão sujeitos a problemas de saúde. Pessoas comuns que

pretendem exercitar-se com o objetivo de saúde, estética ou mesmo melhorar seu

nível  de  condicionamento  físico,  caso  sejam  portadores  de  algum  distúrbio  não

detectado  precocemente,  principalmente  cardiopatias  incipientes,  podem  sofrer

consequências muito desagradáveis.

Cabe ainda ressaltar que os problemas cardíacos e respiratórios provenientes de

uma  alimentação  desregrada,  poluição,  etc.,  em  sua  grande  maioria,  somente

aparecerão após  alguns anos.  Entretanto,  não podemos nos esquecer  dos casos

hereditários e de má formação congênita, que só poderão ser diagnosticados após o

paciente se submeter a exame específico.

Pelo exposto, conto com a aprovação dos nobres pares para que esta importante

iniciativa seja transformada em lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 838/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.544/2012

Determina que todos os hospitais e clínicas que realizam exames de raios X no

âmbito  do  Estado  disponibilizem  aos  pacientes  aventais  de  proteção  radiológica,
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protetores de tireoide e óculos plumbíferos com proteção frontal e lateral e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam todos os hospitais e clínicas que realizam exames de raios X, no

âmbito do Estado, obrigados a adquirir e disponibilizar a todos os pacientes aventais

de proteção radiológica, protetores de tireoide e óculos plumbíferos com proteção

frontal e lateral.

Parágrafo único - Os equipamentos de proteção mencionados no “caput” devem ter

as seguintes características:

I - Avental de proteção radiológica, fabricado com borracha plumbífera flexível com

equivalência a 0,50 mm de chumbo.

II  -  Proteção  de  tireoide,  fabricada  com  borracha  plumbífera,  com  equivalência

equivalência a 0,50 mm de chumbo, com acabamento em debrum.

III - Óculos com lentes plumbíferas, com armação em acrílico e proteção frontal e

lateral (180º) e equivalência a 0,50 mm de chumbo.

Art. 2º- Todos os hospitais e clínicas do Estado devem manter os aparelhos de raios

X devidamente vistoriados e certificados pela Secretaria de Estado de Saúde ou outro

órgão indicado por essa Secretaria.

Parágrafo único - Essa certificação se dará anualmente para o devido cumprimento,

como preceitua o “caput” deste artigo.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  A descoberta  dos  raios  X  provocou  um  impacto  extraordinário  no

mundo da medicina, pois permitem que um paciente seja examinado internamente

sem nenhuma cirurgia.

Mas os raios X também podem ser perigosos. Quando da descoberta dos raios X,

muitos médicos ficaram expostos e expuseram seus pacientes aos feixes por longos

períodos  de  tempo.  Consequentemente,  médicos  e  pacientes  começaram  a

desenvolver doenças causadas por radiação, e a comunidade médica percebeu que

algo estava errado.
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O problema é que os raios X são uma forma de radiação ionizante. Quando a luz

normal atinge um átomo, ela não muda esse átomo de maneira significativa. Mas

quando raios X atingem um átomo, pode expulsar elétrons do átomo para criar um

íon, um átomo eletricamente carregado. Então, os elétrons livres colidem com outros

átomos para criar mais íons.

A carga elétrica de um íon pode gerar uma reação química anormal dentro das

células. Entre outras coisas, a carga pode quebrar as cadeias de DNA. Uma célula

com uma cadeia de DNA quebrada pode morrer ou o DNA desenvolver uma mutação.

Se várias células morrerem, o corpo pode desenvolver várias doenças. Se o DNA

sofrer mutação a célula pode se tornar cancerígena - e o câncer pode se espalhar. Se

a mutação é em um espermatozoide ou em um óvulo, pode causar defeitos no feto.

Em um programa na televisão israelense, disse um médico que é cada vez mais

comum o número de mulheres que sofrem câncer de tireóide. E observou que, talvez,

isso seja devido ao uso do raios X em mamografia. Ele explicou que um avental ou

manto  deve ser fornecido para fazer  esse e outros tipos de exame e que ele se

destina, também, a cobrir e proteger o pescoço, sobre a área da tireoide. A tireoide é,

justamente, uma das partes de nosso corpo mais atingida e sensível à radiação.

Dessa forma, através do fornecimento desses aventais de proteção radiológica, dos

protetores de tireoide e dos óculos plumbíferos pelos hospitais e clínicas do Estado,

que realizam os exames de raios X, estaremos buscando minimizar os malefícios

causados pela radiação desses exames e contribuindo para manter a saúde de todos

aqueles que necessitam realizá-los.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.545/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Obras  Sociais  Paulo  Martins  Goulart  -

Ospamag -, com sede no Município de São Francisco de Sales.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Paulo Martins

Goulart - Ospamag -, com sede no Município de São Francisco de Sales.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A entidade  Obras  Sociais  Paulo  Martins  Goulart  -  Ospamag  -  foi

fundada em 6/4/2008 e é uma associação civil,  filantrópica, assistencial e cultural,

com  personalidade  jurídica,  sem  fins  lucrativos  e  econômicos,  com  duração  por

tempo indeterminado.

A Ospamag tem por finalidades praticar a caridade espiritual, moral e material e a

promoção da criatura humana por todos os meios ao seu alcance, sem distinção de

cor,  raça,  credo  político  ou  religioso;  promover  assistência  social  às  minorias  e

excluídos;  implantar  escola  regular  e  profissionalizante  (educação  infantil,  ensino

fundamental, médio e superior), com estrutura para atendimento em período integral

a  crianças,  jovens  e  adultos;  e  oferecer  atendimento  médico,  odontológico,

psicológico e fisioterapêutico às crianças, jovens e adultos atendidos pela instituição,

incluindo prevenção de HIV-Aids, DSTs e consumo de drogas.

Ademais,  as  Obras  Sociais  Paulo  Martins  Goulart  executam  programas  de

qualificação profissional do trabalhador e inclusão da pessoa portadora de 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,  além de obras de atendimento a idosos, portadores de

doenças  transmissíveis,  dependentes  químicos,  abrigo  para  doentes,  crianças  ou

para mães gestantes abandonadas, desde que as possa manter e administrar, entre

outras finalidades.

A Ospamag apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.546/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Amigos da Ginástica

Artística - Apamagia -, 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 de Pais, Mestres e Amigos

da Ginástica Artística - Apamagia -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação:  A Associação  de  Pais,  Mestres  e  Amigos  da  Ginástica  Artística  -

Apamagia -, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil,  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  30/3/2011.  Tem  como  finalidade

auxiliar na formação do ser humano, pela prática do desporto, favorecendo o trinômio

família,  esporte e sociedade. Para tanto, propõe-se, ainda, dar apoio e suporte no

planejamento,  organização  e  execução  das  atividades  da  ginástica  artística  da

UFMG; representar as atividades da ginástica artística da UFMG perante os órgãos

competentes e manter intercâmbio esportivo e cultural com entidades e clubes nos

níveis municipal, regional, nacional e internacional. 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.547/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultural  Clube dos DJs do Estado de

Minas Gerais - ACCDJMG -, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Clube dos DJs do

Estado de Minas Gerais - ACCDJMG -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

João Vítor Xavier
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Justificação:  A Associação Cultural  Clube dos DJs do Estado de Minas Gerais -

ACCDJMG -, com sede no Município de Sabará-MG é uma sociedade civil, de direito

privado, sem fins lucrativos, fundada em 4/11/2010. Tem como finalidade combater a

fome e a pobreza; divulgar a cultura e o esporte por meio da música e da dança;

proteger a saúde, a família, a infância, a juventude e a velhice; defender os direitos

humanos;  a  conquista  da  moradia;  combater  a  violência;  promover  a  cultura,  a

educação e o entretenimento; criar e incentivar a criação de bibliotecas, videotecas,

discotecas e brinquedotecas; promover atividades com conotação cultural e social;

fortalecer as ações humanitárias e as atividades de conotação social. Os membros de

sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente suas

finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

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 3.548/2012

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília de Morro Vermelho,

com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília de

Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

João Vítor Xavier

Justificação:  A Sociedade Musical Santa Cecília de Morro Vermelho, com sede no

Município de Caeté, é uma sociedade civil,  de direito privado, sem fins lucrativos,

fundada em 15/3/98. Tem como finalidade promover e participar de recitais musicais,

atos cívicos, religiosos, folclóricos e outros de caráter festivo, procurando sempre o

aprimoramento de seus músicos, permitindo-lhes e incentivando-lhes a difusão da
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boa música. Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas,

não  remuneradas  pelo  exercício  de  suas  funções.  Desde  a  sua  fundação,  vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.549/2012

Institui  o Dia Internacional do Direito à Verdade no calendário estadual de datas

comemorativas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituído  no  calendário  estadual  de  datas  comemorativas  o  Dia

Internacional do Direito à Verdade sobre graves violações aos direitos humanos e à

dignidade das vítimas, a ser celebrado anualmente,  em todo o Estado, em 24 de

março.

Art. 2° - O dia 24 de março é dedicado à reflexão c oletiva a respeito da importância

do conhecimento circunstanciado das situações em que tiverem ocorrido violações

graves  aos  direitos  humanos,  seja  para  a  reafirmação da dignidade  humana das

vítimas, seja para a superação dos estigmas sociais criados por tais violações.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Durval Ângelo

Justificação: A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em 2010, o 24 de

março como Dia  Internacional  do  Direito  à  Verdade  sobre  Graves  Violações  aos

Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas. A iniciativa é relevante no processo de

disseminação  do  pleno  reconhecimento  do  direito  das  vítimas  à  dignidade  e  à

verdade como um direito humano de valor equivalente ao dos direitos fundamentais

de formulação mais antiga.

A resolução da Assembleia  Geral  dedicada ao tema foi  particularmente feliz  ao
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fundar a decisão, em primeiro lugar, nos mais abrangentes documentos internacionais

dedicados à construção de um mundo livre de opressão e de injustiça, como a própria

Carta das Nações Unidas,  a Declaração Universal  de  Direitos Humanos ou,  mais

recentemente,  a  Declaração  e  o  Programa  de  Ação  de  Viena,  assinados  na  II

Conferência  Mundial  sobre  Direitos  Humanos,  de  1993.  Essas  referências  a

documentos consolidados realçam o fato inegável de que os direitos à verdade e à

dignidade não surgem do nada, mas são desdobra- menos históricos indispensáveis

à plena realização do núcleo original dos direitos humanos comumente reconhecidos.

A resolução indicou, ademais, uma série de decisões internacionais recentes que

vêm dando suporte ao pleno reconhecimento do direito à verdade, como a convenção

internacional para a proteção de todas as pessoas contra as desaparições forçadas,

de 2006, que realça o direito de se conhecer a verdade sobre as circunstâncias do

desaparecimento, a evolução e o resultado das investigações e o destino da pessoa

desaparecida.  As  várias  referências  contidas  na  resolução  a  normas  e  decisões

recentes  relativas  ao  direito  à  verdade ilustram abundantemente o  fato  de  que a

primeira  década  do  século  XXI  tem  testemunhado  a  consolidação,  no  plano

internacional, desse importante desdobramento dos direitos humanos.

A efetividade do Dia Internacional do Direito à Verdade sobre Graves Violações aos

Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas depende agora do esforço dos países

membros das Nações Unidas para internalizar a reflexão proposta na resolução da

Assembleia  Geral.  O  Brasil  pode  e  deve assumir  uma postura.  incisiva  quanto  à

matéria. Nossas instituições de representação política, em particular, sejam elas de

âmbito municipal, estadual, distrital ou nacional, precisam colocar o 24 de março em

posição de destaque em seu calendário anual de trabalhos.

Uma iniciativa  importante  nessa área é  a  da  consagração do dia  24 de  março

também em nossa legislação interna. A Rede Legislativa pela Memória, Verdade e

Justiça, lançada no dia 28 de março de 2012, na Câmara dos Deputados, tomou a

decisão de incentivar a mobilização de todas as casas legislativas do país para a

aprovação de proposições, com conteúdos semelhantes, destinadas a incorporar o

Dia Internacional do Direito à Verdade sobre Graves Violações aos Direitos Humanos

e da Dignidade das Vítimas nos calendários oficiais de nível municipal,  estadual e
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federal. Este projeto de l ei faz parte, portanto, de uma ampla articulação nacional ao

redor do tema, cujo objetivo não é apenas o de dispor, ao fim do processo, de uma

data oficial  de referência para a celebração do direito  à verdade, mas ainda o de

levantar a discussão sobre a matéria, nos vários âmbitos da Federação, a partir da

própria tramitação das respectivas proposições legislativas.

Dessa perspectiva, a determinação da Lei nº 12.345, de 2010, exigindo a realização

de consultas e audiências públicas que forneçam suporte à decisão de se instituirem

datas comemorativas, resulta favorável à iniciativa, pois é justamente a criação de

espaços de reflexão sobre o tema que motiva a apresentação desta proposição e de

proposições semelhantes nas demais casas legislativas. Sendo assim, mesmo que a

referida lei se aplique apenas à legislação federal, as consultas e audiências públicas

podem e devem ser realizadas nas casas legislativas municipais e estaduais, pois

elas  farão parte  do processo de adensamento da reflexão nacional  a respeito do

direito  à verdade e a  respeito  da  dignidade das  vítimas de violações  graves  aos

direitos  humanos.  A  multiplicação  dos  fóruns  de  discussão  ao  longo  do  País

contribuirá, ademais, para dar concretude à própria Rede Legislativa pela Memória,

Verdade e Justiça e para a circulação de informações dentro da Rede.

Merece  destaque,  por  fim,  que  as  Nações  Unidas  tenham  escolhido  como

referência  para  a  luta  pela  verdade  e  pela  dignidade  das  vítimas  o  dia  em  que

Monsenhor  Óscar  Arnulfo  Romero,  bispo  e  mártir  de  EI  Salvador,  pagou  com  a

própria  vida  “sua  dedicação  ao  serviço  da  humanidade,  no  contexto  de  conflitos

armados, como humanista consagrado à defesa dos direitos humanos, à proteção de

vidas humanas e à promoção da dignidade do ser humano”. Infelizmente, o sacrifício

de  muitas  brasileiras  e  muitos  brasileiros  também  poderia  ser  tomado  como

referência  nacional  para  a  mesma  luta.  No  entanto,  ao  consagrarmos  a  data

escolhida pelas Nações Unidas, estaremos dando mais um sinal de que se trata de

uma luta internacional e estaremos partilhando nossas angústias com as de nossos

irmãos latino-americanos.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.550/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Produtor  Rural  da

Comunidade de Córrego Fundo, localizada no Município de Casa Grande..

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Produtor

Rural da Comunidade de Córrego Fundo, localizada no Município de Casa Grande.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação:  Tem por  objetivos  a  Associação Comunitária  do  Produtor  Rural  da

Comunidade  de  Córrego  Fundo  a  promoção  de  fomento  e  racionalização  de

atividades agropecuárias que venham contribuir  para a melhoria das condições de

vida  de  seus  integrantes  e  divulgação  de  matérias  relacionadas  a  técnicas  de

produção e manejo, mercado e preços, melhoria de qualidade e produtividade. Visa,

ainda, proporcionar aos associados e dependentes atividades econômicas, culturais,

desportivas e sociais e melhoria nas condições de vida das famílias da comunidade.

Além disso, busca meios para exportação de produtos, nos termos legais,  para o

combate à fome, à desnutrição e à pobreza e para defesa do meio ambiente, entre

outras finalidades.

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 de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.551/2012

Dá a denominação de Rodovia Rubens Turquetti ao trecho da Rodovia MG-275 que

liga o Município de Carandaí ao de Lagoa Dourada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Rubens Turquetti o trecho da Rodovia MG-275

que liga o Município de Carandaí ao de Lagoa Dourada.

Art. 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
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DER-MG - deverá colocar placas de identificação da rodovia de que trata o art. 1º em

toda a sua extensão.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: Rubens Turquetti,  filho de Agostinho Turchetti  e Tereza Santa Rosa

Turchetti, nasceu em 7/10/27 em Barbacena, onde viveu até 1950. Em outubro deste

ano, casou-se com Vilma Vitoretti Turquetti, em Carandaí, onde passou a morar.

Pai de cinco filhos, teve sua primeira residência em Herculano Pena, zona rural de

Carandaí.  Contou  com  o  importante  apoio  de  seu  sogro,  Mário  Vitoretti,  em  seu

trabalho como agricultor. Residiu em Herculano Pena por cinco anos e adquiriu um

terreno  em  Pedra  do  Sino,  onde  morou  até  1973.  Nesse  ano,  transferiu  sua

residência  para  a localidade de Sousa,  sempre  na  zona  rural  de  Carandaí,  onde

continuou seu trabalho na agricultura juntamente com seus filhos.

Com o esforço de Rubens Turquetti, foi reunido um grupo de agricultores para a

implementação da Cemig - e consequentemente da Telemig - na localidade de Sousa,

servindo como referência para outras famílias.

Ele sempre utilizou a Rodovia MG-275 para transportar suas mercadorias e lutou

incansavelmente pela pavimentação do trecho que liga Carandaí a Lagoa Dourada.

Esse trecho é uma importante via de escoamento de produtos agrícolas da região,

além de ser uma rota alternativa para acesso ao Sul do Estado.

Rubens Turquetti faleceu em 5/8/2009.

Pelas razões expostas, consideramos que a denominação que se pretende dar ao

referido trecho da Rodovia MG-275 é uma justa homenagem à sua pessoa, figura de

destaque, reconhecida por sua dedicação à população de Carandaí.

- 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 3.552/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Pirulito - Acomopi -,

com sede no Município de Machacalis.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Pirulito

- Acomopi -, com sede no Município de Machacalis.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Neilando Pimenta

Justificação: A Associação dos Moradores do Pirulito - Acomopi - é uma sociedade

civil sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços à população do Município de

Machacalis,  com  foco  prioritário  no  combate  à  fome  e  à  pobreza,  bem  como  à

proteção da saúde da família.

Dessa  forma,  como disposto  em  seu  estatuto  social,  a  Associação  desenvolve

ações  sociais  de  amplo  espectro  em  favor  dos  seus  assistidos,  contribuindo

sobremaneira para a promoção de melhorias na qualidade de vida dos moradores

dessa comunidade.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 21/6/2003, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.553/2012

Dispõe sobre o registro de óbito e a utilização dos cadáveres destinados às escolas

de medicina para fins de ensino e pesquisas de caráter científico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As pessoas falecidas que não possuem documentação que as identifique,

bem como aquelas sobre as quais não existam informações relativas a endereço de

parentes ou responsáveis legais, podem ter seus corpos destinados às escolas de

medicina, para fins de ensino e pesquisa de caráter científico, nos termos da Lei nº

8.501, de 30 de novembro de 1992.
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Parágrafo único - Os assentos de óbito das pessoas falecidas sem identificação

serão levados a efeito pelo oficial do registro civil competente nos termos do art. 81

da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dis põe sobre os registros públicos e

dá outras providências.

Art. 2º - O oficial do registro civil competente não se exime de realizar o assento de

óbito do finado, ainda que seu cadáver se destine aos fins estabelecidos no art. 1º.

Art.  3º  -  Somente  aqueles  cadáveres  que,  nos  termos  desta  lei,  tiverem  sido

devidamente  reclamados  pelas  escolas  de  medicina,  a  que  se  refere  o  art.  1º,

poderão ser objeto de estudo e pesquisa.

Art. 4º - A escola de medicina para onde o cadáver for destinado adotará todas as

providências necessárias para que seja lavrado o assento de óbito respectivo.

Parágrafo único - Nessa hipótese, além das formalidades exigidas pelos arts. 80 e

81 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para que os assentos de óbito sejam

efetuados, o oficial do registro civil exigirá a adoção das seguintes providências:

I  -  qualificação completa da escola onde o cadáver  se encontra e o setor  onde

haverá de permanecer;

II - provas e indícios eventualmente existentes que demonstrem que o finado não

tem parentes ou responsáveis legais conhecidos, bem como as diligências adotadas

para que se chegasse a tal conclusão;

III - declaração de que o cadáver não estava identificado, firmada pela autoridade

responsável pelo órgão que emitiu o atestado de óbito, devidamente qualificada; e

IV - comprovação de que os editais a que se refere o §1º do art. 3º da Lei nº 8.501,

de 30 de novembro de 1992, foram devidamente publicados.

Art.  5º  -  No  assento  de  óbito  e  na  respectiva  certidão  deverá  constar

expressamente todo o conteúdo do inciso I do parágrafo único do art. 4º.

Art. 6º - Quando a escola de medicina decidir pela inumação do cadáver, fará a

respectiva  comunicação  ao  cartório  de  registro  civil  onde  o  assento  do  óbito  foi

lavrado a fim de que as informações acerca da data e do local da sepultura sejam

devidamente averbadas.

Parágrafo único - O destino a ser dado aos resíduos corporais será aquele prescrito

pelas normas de política sanitária em vigor, quando do respectivo descarte.
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Art. 7º - O oficial do registro civil competente deverá efetuar regularmente o assento

de óbito dos falecidos que, em vida, tenham feito a autodoação de seus corpos às

escolas de medicina para fins de ensino e pesquisa de caráter científico.

§ 1º - Neste caso, servirá como prova da vontade do falecido a declaração assinada

por ele e duas testemunhas, todos com firma devidamente reconhecida por tabelião

público, ou a declaração feita por familiar ou representante legal do finado, também

com firma reconhecida.

§ 2º  -  A escola de medicina, através de seu responsável  legal,  manifestará por

escrito endereçado ao oficial do registro civil competente, o interesse em receber o

cadáver e assumirá todas as responsabilidades legais, inclusive a de comunicar ao

cartório,  para  fins  de averbação no respectivo assento,  e à família,  o  término do

interesse na utilização do corpo para fins de ensino e pesquisa de caráter científico.

§ 3º - Do assento de óbito constará, obrigatoriamente, a escola de medicina para

onde o cadáver foi encaminhado.

§ 4º - Na situação a que se refere o § 2º, a família ou os representantes legais do

falecido,  no  prazo  de  quinze  dias,  manifestarão  sua  intenção  em  proceder  ao

sepultamento do cadáver,  comunicando tal providência ao cartório  do registro civil

para as necessárias averbações. Em caso de transcorrer tal prazo sem a respectiva

manifestação, a escola de medicina, às suas expensas, providenciará o sepultamento

ou a cremação do corpo.

Art. 8º - Para evitar qualquer tipo de favorecimento na utilização de cadáveres para

fins de ensino e pesquisa de caráter científico será criado um banco de dados, com

acesso  franqueado  a  todas  as  escolas  de  medicina  no  âmbito  do  Estado,

possibilitando a todas as instituições de ensino o acesso equânime aos cadáveres

disponíveis para este fim.

Art. 9º - O governo do Estado regulamentará esta lei noventa dias após sua sanção

ou promulgação

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  É ponto pacífico entre cientistas, estudiosos do direito  e lideranças
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religiosas e leigas que, mesmo após a morte, o corpo do homem ainda conserva

enorme importância social, religiosa e jurídica, tanto que o destino normal e rotineiro

dos corpos sem vida é o sepultamento ou a cremação, mecanismos que, ao menos

simbolicamente, garantem a “paz espiritual” ao falecido.

Por esta razão, qualquer utilização dada a um cadáver humano deve estar revestida

de todo o respeito ético e moral, além do rígido respeito a normas jurídicas. Daí surge

a  necessidade  imperiosa  de  se  criar  uma legislação  estadual  que  recepcione  as

disposições normativas estabelecidas pela Lei Federal nº 8.501, de 30 de novembro

de 1992, que regulamenta as condições em que os corpos podem ser destinados a

estudos, e que possibilite às escolas de medicina a utilização de cadáveres para fins

de ensino e pesquisas de caráter científico.

A  aquisição  de  cadáveres  para  estudo  e  pesquisa  vinha  sendo  feita

tradicionalmente  utilizando-se  corpos  não  reclamados,  sem  grandes  formalidades.

Com a complexidade dos tempos atuais, o simples encaminhamento desses corpos

às escolas de medicina passou a ser temido com o receio de transgredir a lei. Isso

desencadeou uma redução no número de cadáveres para as aulas de anatomia. Por

outro lado, a falta de cadáveres disponíveis para fins de ensino e pesquisa de caráter

científico e a ausência de critérios claros para a destinação dos mesmos acabam

gerando favorecimentos a algumas instituições de ensino em detrimento de outras,

criando, eventualmente, condições para que o destino destes cadáveres seja objeto

de negociatas.

Importante ainda destacar que a citada lei  não resolve todos problemas práticos

que ocorrem quando do óbito  das  pessoas  cujos  corpos serão encaminhados  às

instituições  de  ensino  da  medicina,  uma  situação  que  se  soma  às  dificuldades

encontradas pelos oficiais do registro civil  quando da elaboração dos assentos de

óbitos de cadáveres que se destinam às mencionadas escolas. Por outro lado, nos

dias de hoje praticamente não existe regulamentação acerca dos casos de doação

“post mortem” do próprio corpo “com objetivo científico ou altruístico”, nos termos do

artigo 14 do Código Civil.

Diante do exposto, enfatizamos que esta proposição tem o objetivo de proporcionar

os  meios legais  necessários  para  a  formação de nossos  médicos,  odontólogos  e
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demais profissionais de saúde que precisam de utilizar de corpos humanos para a

sua formação profissional e ajudar os centros de formação universitária oferecerem

melhores condições para que possam desempenhar sua elevada missão. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

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

PROJETO DE LEI Nº 3.554/2012

Dispõe sobre o serviço Disque-Denúncia Animal no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  serviço  Disque-Denúncia  Animal  no  Estado  de  Minas

Gerais.

Parágrafo único -  O serviço a ser  criado visa à proteção da fauna doméstica e

domesticada,  por  meio  de  ações  fiscalizadoras  promovidas  pelas  instituições

estaduais a partir de denúncias feitas por qualquer cidadão, por meio dos órgãos de

comunicação, telefone, carta ou por qualquer outra forma de comunicação, levadas

ao poder público estadual ou municipal.

Art.  2º  -  O  Estado  poderá  celebrar  convênios  com  os  Municípios,  visando  à

instituição de uma política  conjunta  de  apuração das  denúncias  formuladas  e  ao

encaminhamento destas aos órgãos fiscalizadores competentes.

Art.  3º - O Estado promoverá ampla divulgação dessas medidas e divulgará um

número de telefone para contato direto da população com a Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 4º - Fica assegurado sigilo absoluto da identidade do denunciante se assim o

desejar.

Art. 5º - O serviço de que trata esta lei será instituído no prazo de um ano, contado

da data de publicação desta lei.

Art.  6º - O custeio do serviço previsto nesta lei  será feito por meio de dotações

orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  do  Estado,  e  de  recursos

oriundos de convênios e acordos celebrados com entidades públicas e particulares.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.
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Fred Costa

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.555/2012

Declara de utilidade pública o Comitê Comunitário de Ação Social do Rio Manso,

com sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Comitê Comunitário de Ação Social do

Rio Manso, com sede no Distrito de São José do Rio Manso, do Município de Itajubá.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012

Ulysses Gomes

Justificação: O Comitê Comunitário de Ação Social do Rio Manso, com sede no

Distrito São José do Rio Manso (antigo Distrito de Lourenço Velho), no Município de

Itajubá é uma associação civil, sem fins lucrativos.

Tem por  finalidade o  atendimento  à  comunidade como um todo,  promovendo o

bem-estar  individual  e  da  família,  protegendo  a  maternidade,  a  infância,  a

adolescência e a velhice.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarado de utilidade pública, peço apoio

para a aprovação desta meritória proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.556/2012

Dispõe sobre a realização de plebiscito para decidir sobre a permanência do horário

de verão no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Esta resolução convoca, com fundamento no art. 62º, inciso XXXVIII da

Constituição Mineira, plebiscito a ser realizado no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único -  O plebiscito será realizado pela Justiça Eleitoral, nos termos da

Lei  nº  9.709,  de 18 de novembro de 1998, para consultar  o eleitorado do Estado
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referido no “caput” deste artigo, sobre a permanência do horário de verão.

Art. 2º - O plebiscito de que trata o art. 1º realizar-se-á concomitantemente com a

primeira eleição subsequente à aprovação deste decreto legislativo.

Parágrafo único - O eleitorado será chamado a responder “sim” ou “não” à seguinte

questão: “Você é a favor da adoção do horário de verão no Estado de Minas Gerais?”

Art. 3º - Uma campanha institucional da Justiça Eleitoral veiculada nos meios de

comunicação de massa esclarecerá a população a respeito da questão formulada no

parágrafo  único  do  art.  2º,  com espaço  idêntico  para  manifestações  favoráveis  e

contrárias.

Art. 4º - O plebiscito será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de

acordo  com  o  resultado  enviado  pelos  tribunais  regionais  eleitorais  ao  Tribunal

Superior Eleitoral e por este homologado.

Art.  5º  -  O  resultado será  encaminhado para  a  Presidência  da  República,  para

alteração do art. 2º do Decreto Legislativo nº 6.558, de 8 de setembro de 2008.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Desde que voltou a ser adotado anualmente no Brasil, há vinte e cinco

anos, o horário de verão gera polêmica. De um lado,  o Governo defende que se

adiante a hora, em alguns Estados da Federação, de forma a se aproveitar melhor a

luz natural disponível no verão. A providência visa, principalmente, reduzir a demanda

por  energia  elétrica  no  horário  de  maior  sobrecarga  nos  troncos  das  linhas  de

transmissão.

Por outro lado, parcela aparentemente considerável da população das regiões onde

o horário especial vigora abomina esse período do ano, normalmente de outubro a

fevereiro, quando é obrigada a se levantar mais cedo, a conviver com a sonolência, a

fadiga  e a  irritabilidade por  quatro  meses,  situação esta  que,  de  fato,  ocasionam

graves problemas de saúde.

É inegável que durante os meses em que vigora o horário de verão há uma redução

no consumo de energia, especialmente no momento de pico da demanda de energia,

entre  as  19  e  20  horas,  quando  o  uso  de  eletricidade  para  refrigeração,
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condicionamento  de  ar  e  ventilação atinge seu ápice.  De  acordo  com a  Agência

Nacional  de  Energia  Elétrica  -  Aneel  -,  essa  economia  fica  entre  4%  a  5%  do

consumo de energia no horário de pico durante os meses em que vigora o horário

especial.

Não  obstante,  há  que  se  considerar  os  custos  para  a  população  atingida

anualmente  e  o  sofrimento  a  ela  imposto,  para  então  decidir  se  são  válidos  os

benefícios na economia gerada ao setor elétrico.

Uma reclamação recorrente da população residente onde vigora o horário de verão

diz respeito à falta de segurança durante a madrugada, quando muitos já estão a

caminho do trabalho ou da escola. Nesse período do dia, aumenta a vulnerabilidade

das pessoas que têm que sair muito cedo de casa, quando ainda não há luz solar.

Dessa forma, entendemos que a melhor forma de equacionar essa questão, que

atinge de forma tão direta milhões de mineiros, é promover uma consulta, para que os

habitantes do Estado de Minas Gerais possam se manifestar sobre sua conveniência.

A proposição  prevê  igualmente  que  tal  consulta  deva  ocorrer  por  ocasião  da

próxima eleição, de forma a se aproveitar a estrutura montada pela Justiça Eleitoral.

Dessa  forma,  diante  da  relevância  do  assunto  para  o  cotidiano  de  milhões  de

mineiros,  contamos  com  o  pleno  apoio  dos  nobres  Parlamentares  para  a  rápida

aprovação do presente projeto de resolução.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.557/2012

Altera o inciso I do “caput” do art. 6º da Resolução nº 5.365, de 31 de julho de 2012,

que altera a Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, e a Resolução nº

5.347, de 19 de dezembro de 2011, que dispõem sobre o Sistema de Carreira dos

Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso I do “caput” do art. 6º da Resolução nº 5.365, de 31 de julho de

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (…)

I - ter obtido nota igual ou superior a 80% (oitenta por cento) dos pontos distribuídos
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em no mínimo três das seis avaliações individuais de desempenho imediatamente

anteriores à data da aposentadoria;”.

Art.  2º  -  O quantitativo  de cargos  de  provimento  efetivo  de Analista  Legislativo,

código AL-AN, e de Procurador, código AL-PR, integrantes do Quadro de Pessoal da

Secretaria da Assembleia Legislativa a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15

de janeiro de 2004, passa a ser, respectivamente, de quinhentos e dezessete e de

dezenove.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2012.

Mesa da Assembleia

Justificação: No uso das competências previstas no art. 79, VII, “e”, do Regimento

Interno, a Mesa da Assembleia Legislativa apresenta este projeto de resolução, que

tem como finalidade aprimorar a disposição contida no inciso I do “caput” do art. 6º da

Resolução nº 5.365, de 31 de julho de 2012, que altera a Resolução nº 5.214, de 23

de dezembro de 2003, e a Resolução nº 5.347, de 19 de dezembro de 2011, que

dispõem sobre o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia

Legislativa.

Com a  alteração,  confere-se  ao  servidor  que  tenha  passado à  inatividade  com

direito à paridade o mesmo tratamento concedido ao servidor em atividade.

A outra medida que se propõe diz respeito à adequação do quantitativo de cargos

de  provimento  efetivo  de  Analista  Legislativo  e  de  Procurador,  ambos  de  nível

superior  de  escolaridade,  tendo  em  vista  a  proximidade  do  término  do  prazo  de

validade do concurso público realizado pela Casa e a perspectiva de aposentadoria

de aproximadamente 141 servidores até 24 de janeiro de 2013. Desses cargos, 61

não podem ser repostos, pois se extinguem com a vacância.

Por  essas  razões,  solicitamos  aos  nobres  pares  a  aprovação  deste  projeto  de

resolução.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  3.791/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
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congratulações com o Sr.  José Tadeu Silva e com a entidade Obras Assistenciais

Casa do Caminho de Araxá pelo lançamento do livro "Brasil, o gigante dourado". (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 3.792/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais da Casa do artigo "Doutrina Obama e a guerra síria", de Pedro Otoni, veiculado

pela Agência Latino-Americana de Informação. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.793/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Álvaro Augusto Walter, compositor da Associação Musical

União XV de Novembro, pela homenagem recebida na comemoração dos 111 anos

de harmonia no ar da referida entidade.

Nº 3.794/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Musical União XV de Novembro pela homenagem

recebida  na  comemoração  dos  111  anos  de  harmonia  no  ar.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Cultura.)

Nº  3.795/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Helena Manzan, artista plástica mineira que registra

em suas obras a biodiversidade brasileira e as expõe mundo afora. (- À Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº  3.796/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à equipe de técnicos em agropecuária do Instituto Federal

do  Triângulo  Mineiro,  formada  pelos  alunos  Rafael  Franco  Fernandes,  Fabrício

Justino da Silva, Mayara Cardoso Oliveira e Renata Pereira Silva, e aos professores

Inês de Freitas Gomide e Luís Augusto Silva Domingues, pela conquista do primeiro

lugar na Olimpíada Internacional de Ciência da Terra, realizada na Argentina. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  3.797/2012,  do  Deputado Fred Costa,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja concedido o título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. José Mário Caprioli dos Santos,

Presidente da Trip, pelos relevantes serviços prestados ao Estado e ao País. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  3.798/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  pedido  de

informações  referentes  aos  últimos  quatro  meses  do  valor  bruto  mensal,

nominalmente identificado,  do subsídio ou da remuneração, com discriminação de

gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e vantagens de

qualquer outra natureza, e das verbas indenizatórias de cada servidor e juiz.

Nº  3.799/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  situação

funcional do Sr. Hilton Brant Machado, Diretor Clínico da Santa Casa de Misericórdia

de Lagoa Santa, discriminando-se o cargo ocupado, sua natureza, o setor onde ele

se encontra, a jornada de trabalho e o tempo de serviço do referido servidor.

Nº 3.800/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Ouvidoria do Ministério Público pedido de informações sobre as medidas adotadas

para  apurar  e  sanar  as  irregularidades  ambientais  apontadas  na  manifestação

interposta em 15/3/2012 junto à Ouvidoria pelo Instituto de Fomento à Cidadania de

Manhuaçu. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 3.801/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para criar,  no  âmbito  das

ações governamentais de erradicação dos lixões e incorporação dos catadores em

programas de coleta seletiva, estímulos para a organização de fóruns regionais de

lixo e cidadania no Estado.

Nº 3.802/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

às Secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento pedido de providências para

liberar imediatamente a parcela referente aos contratos do Programa Bolsa Verde

prevista para março de 2012.

Nº 3.803/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria  de  Meio  Ambiente pedido  de  providências  para apurar  as  denúncias

apontadas  pelo  Instituto  de  Fomento  à  Cidadania  de  Manhuaçu  na manifestação

interposta em 15/3/2012 à Ouvidoria do Ministério Público.

Nº  3.804/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

instalado, em caráter de urgência, um estabelecimento para acolhimento de menores
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infratores no Município de Betim.

Nº 3.805/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policias militares lotados no 18º BPM, na 39ª BPM, na

2ª CIA/Rotam, no Grupamento Ostensivo de Trânsito, no Gate, no Batalhão de Rádio

e Patrulhamento Aéreo e na 2ª CIA/BPE, pela coragem e bravura com que atuaram

na operação que culminou com a prisão de dois indivíduos e na apreensão de várias

armas, no Município de Contagem.

Nº 3.806/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. João Euzébio Cruz, Chefe do 17º Departamento de

Polícia Civil de Pouso Alegre, pelos relevantes serviços que vem prestando à região

na área de segurança pública.

Nº  3.807/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam

destinados  recursos  financeiros  para  o  reaparelhamento  do  Batalhão  de

Patrulhamento  da  Capital,  do  Batalhão do Grupo de Ações Táticas  Especiais,  do

Batalhão Rotam,  do Batalhão de Polícia  de Eventos,  do Regimento  de  Cavalaria

Alferes Tiradentes e do Rádio Patrulhamento Aéreo, todas unidades da PMMG.

Nº  3.808/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para agilizar a

conclusão do procedimento investigatório instaurado a requerimento do Sr. Silvandir

Vieira de Lima.

Nº 3.809/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social

pela autorização de abertura de concurso público para provimento de 3.975 vagas na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.

Nº 3.810/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  adoção  de  medidas

necessárias ao fiel cumprimento da Lei nº 18.372, de 2009, especialmente na Escola

Estadual Pandiá Calógeras, em razão de denúncias de irregularidade no comércio de

alimentos nas dependências desse colégio.

Nº 3.811/2012,  da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com a  Sra.  Yara  Tupinambá,  autora do mural  "Da Descoberta  do

Brasil  ao Ciclo Mineiro do Café",  transferido recentemente para o Espaço Político-

Cultural Gustavo Capanema.

Nº 3.812/2012, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado à Anac

pedido  de  providências  com vistas  a  instalar  posto  de  atendimento  presencial  no

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  em  consonância  com  pedido  já

encaminhado por mais de 60 representantes dos setores comercial e de turismo do

Estado.

Nº  3.813/2012,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais

pedido  de  providências  para  que a  Promotoria  Regional  de  Sabará  investigue as

denúncias feitas pelo Sr. Geraldo Pedro de Moura a respeito da destruição do trecho

original da antiga Estrada Real que passa pela Fazenda Tranqueiras, na região de

Pau-de-Cheiro, no Município de Funilândia.

Nº  3.814/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil o trecho das notas taquigráficas da 31ª

Reunião Ordinária desta Comissão em que o Sr. Everson Marques de Brito apresenta

denúncia da prática do crime de prevaricação imputado ao Escrivão de Polícia da

Delegacia do Bairro  Floramar,  em Belo  Horizonte,  e  pedido  de  providências  para

apurar a denúncia.

Nº  3.815/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  e  Coordenadoria  do  CAODH  as  notas

taquigráficas da  31ª  Reunião  Ordinária  desta Comissão e  pedido  de providências

para  apuração  das  denúncias  de  assédio  moral  supostamente  cometido  pelo  Sr.

Hilton Brant Machado, lotado na Santa Casa de Misericórdia de Lagoa Santa.

Nº 3.816/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais empenhados no combate aos jogos de azar no

Município de Juiz de Fora, lotados na 6ª Delegacia de Polícia - 1ª Delegacia Regional

de Juiz de Fora.

Nº  3.817/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Corregedoria  da  PMMG o trecho das notas  taquigráficas da  31ª
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Reunião Ordinária desta Comissão em que o Sr. Ademar de Oliveira Lima apresenta

denúncias de delitos de abuso de autoridade, tortura, roubo, discriminação racial e

falsidade ideológica imputados ao Sgt. Lucas Evangelista de Paula, ao Ten. Dirceu

Gonçalves  de  Oliveira  e  ao  Sd.  Daniel  Celestino  de  Barros,  praticados  em Ibirité

contra o denunciante, e pedido de providências para apurar as denúncias.

Do Deputado Fred Costa em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente Parlamentar Eu Quero Monotrilho Savassi-Belvedere.

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

Hely Tarqüínio e outros, Antônio Júlio,  Zé Maia (2),  Alencar da Silveira Jr.,  Dalmo

Ribeiro Silva e Arlen Santiago.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

do Trabalho,  de  Turismo,  de  Direitos  Humanos,  da  Pessoa com Deficiência e  de

Saúde  e  dos  Deputados  Hely  Tarqüínio,  Tiago  Ulisses,  Sargento  Rodrigues  (2),

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente; colegas Deputadas e Deputados;

servidores  da  saúde,  que  aqui,  hoje,  renovam  sua  vigília  em  torno  das  suas

reivindicações; telespectadores da TV Assembleia; bancada da imprensa, sejam bem-

vindos.  Na parte da manhã houve aprovação de mais  pedidos de empréstimo do

governo.  Como já era  previsto,  a  Assembleia  Legislativa,  mais  uma vez,  aprovou

esses empréstimos. Reitero que, com voto contrário da nossa Bancada do PT, pelos

motivos  aqui  já  amplamente  expostos,  não  achamos  justa  essa  política  de

endividamento do Estado, de criação de taxas, de ampliação de impostos, enfim, de

aumento de carga tributária e simultâneo endividamento. À medida que o Estado faz

mais dívidas, prejudica o investimento em outros setores, porque terá de pagar juros

com aquilo que entra para o Estado de Minas Gerais anualmente. E, para pagar mais

juros, o Estado corta onde não deveria, por isso educação e saúde, principalmente,

têm tido cortes anticonstitucionais, aliás, desde 2003.

Desde quando foi Governador, o Senador quebrou Minas. Desde que assumiu em
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2003 o Estado, não cumpre com os 12% da saúde, não cumpre com os 25% da

educação. Os 12% da saúde foram substituídos por 7,5%, 8%. Ou seja, a média tem

sido de 7,56%, o que dá um prejuízo à saúde pública em Minas Gerais em torno de

R$8.000.000.000,00, como já cansamos de dizer, e à educação, em que nunca são

aplicados os 25%, de aproximadamente R$7.000.000.000,00.

Temos  acumulados  mais  de  R$15.000.000.000,00  de  prejuízo  em  dois  setores

essenciais:  saúde  e  educação  -  sem  fazer  a  correção  da  inflação,  que,

evidentemente,  corrói  parte  desse  recurso.  E  assim  o  Estado  vai  caminhando,

pegando dinheiro emprestado, endividando-se. Hoje, Deputado Elismar Prado, Minas

Gerais tem aproximadamente R$100.000.000.000,00 de dívidas e vai pagar juros à

custa  de  investimento  e  custeio  que  não  são  feitos,  em  especial,  nas  áreas

essenciais. E assim o corte se dá nos setores sociais, como também na segurança

pública. Infelizmente essa tem sido a política do governo. Por isso votamos contra

mais esse empréstimo.

Fiquei sabendo agora que hoje chegou mais um pedido de empréstimo. Chegar

pedido de empréstimo aqui  é  algo impressionante,  é igual  à chuva na Amazônia:

chove à vontade. Pedido de empréstimo aqui vai chovendo. Hoje chegou mais um

pedido de empréstimo,  e isso não para.  Depois  haverá mais aumento de taxa. É

como  eu  disse  na  parte  da  manhã:  taxa,  empréstimo  e  propaganda.  E  há

necessidade de muita propaganda, bastante propaganda para a mídia. Mas a Andrea

Neves cuida bem disso, ela fica vigiando: nada contra o Senador Aécio Neves; contra

o Anastasia, de vez em quando pode escapulir alguma coisinha, mas contra o irmão

querido,  não,  absolutamente  nada,  porque  ele  vai  ser  Presidente.  Ninguém  pode

saber  o  que  ele  faz  em  Minas,  ninguém  pode  saber  que  Minas  está  quebrada.

Ninguém publica que Minas está quebrada. Os empréstimos são para o Caminhos de

Minas, que agora virou “Caminhos da América Latina”, de tanto recurso que ele pede

para asfaltar as estradas - e nós nunca vimos o asfalto chegar em todas elas.

Essa tem sido a política aqui apresentada. E há aumento também da conta de luz,

da conta de água - agora o Senador Aécio Neves não quer que se diminua a conta de

luz -, da tarifa de óleo diesel. Ah, isso há! Aqui em Minas o óleo diesel é mais caro

que em São Paulo, na Bahia; aqui o preço é mais alto. E têm de taxar para o Estado
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ter  algum dinheiro.  Vão taxando e pedem empréstimo. Não têm dinheiro? Pedem

mais empréstimo, sem problema, porque quando o Aécio for Presidente ele dará um

jeito. E aí vai!

A política em Minas Gerais é feita a gosto, e o Estado vira um comitê eleitoral. O

Estado é um birô político, um birô eleitoral,  já não é mais  um Estado para ver o

planejamento.

Assim  tem  funcionado  para  Minas  Gerais:  “Para  o  servidor  público,  arrocho  e

choque de gestão. Dá choque neles e retirem o salário. Na saúde, só um pouco. Para

a  Unimontes,  não  tem  jeito.  Para  a  Secretaria  de  Saúde  também  não,  pois  já

ganharam nos hospitais. Então os outros não precisam, nem a Escola de Saúde. No

ano que vem envio o projeto. Para a Cemig, uma pequena mixaria para ver se ficam

quietos um pouco, para aguentarem a próxima greve, que ocorrerá no ano que vem.

Não  pode  haver  12%  para  a  saúde.  Choque  de  gestão”.E  assim  vai  o  Estado

funcionando com choque de gestão. O PIB da China se tornou negócio da China.

Conforme disse pela manhã, a Cemig fez um negócio da China ao conseguir  um

empréstimo de R$2.000.000.000,00. O Senador quebrou Minas e estava contente.

Aliás, na semana passada, disse que ficou no Senado - não foi a Paris nem ao Rio -

para conseguir agilizar um empréstimo desse valor para a Cemig. O Estado vai pegar

dinheiro emprestado de uma instituição financeira e pagará R$2.000.000.000,00 à

Cemig de uma bolada só. Ele disse que é porque os juros da Cemig estavam altos.

Por que a Cemig não baixou os juros? O Estado, como sócio majoritário,  vota na

Cemig  e  baixa  a  taxa  de  juros.  Então  ele  próprio  não  precisa  pegar  dinheiro

emprestado para pagar a ela. Na verdade, pega dinheiro no banco para pagar a ela,

em vez de diminuir os juros.

Fui  descobrir  o  motivo.  Para  onde  vão  esses  R$2.000.000.000,00?  Para  os

acionistas  da  Cemig.  A  Andrade  Gutierrez  pega  15%  dos  R$2.000.000.000,00,

R$600.000.000,00. É uma bolada boa para a Andrade Gutierrez. O Senador tinha de

ficar  mesmo em Brasília.  Observem a contribuição da Andrade Gutierrez para  as

campanhas do Governador e do Senador. Estão lá  e contribuem bastante para a

campanha. É um negócio da China para a Cemig e seus acionistas, assim como para

a Andrade Gutierrez. Não vimos o PIB da China. Na verdade, não há, não existe na
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realidade, apenas na propaganda da Andrea Neves.

A política remuneratória do servidor agora é essa briga. Se deu um pouquinho, não

pode dar para o outro, porque tem de descontar na política remuneratória. Lembram-

se de que já era assim? “Agora dei para a educação o subsídio”. Aliás a educação

nem o queria. “Custou tantos subsídios”. Já desconta do que poderia ser distribuído

para os outros. Disse que está dando mais 10% para a Cemig e que, então, tem de

descontar  do  total  global  que  seria  dividido  aos  servidores.  Agora,  neste  ano,  a

Renata Vilhena disse: “Não há mais recurso para servidor público”. Pelo cálculo da

Secretária,  os  senhores  já  gastaram  R$1.000.000.000,00  a  mais  do  que  estava

previsto para ser rateado entre os servidores. Então estão devendo. Cuidado que a

qualquer  hora  mandam  descontar  no  contracheque  para  dividirem  com  os outros

setores, porque não têm recursos. A política remuneratória será sempre de reajuste

zero. Logo, esse é o quadro que infelizmente estamos vivendo no Estado de Minas

Gerais.

Sr. Presidente, na parte da manhã, com os projetos de empréstimo, fizemos esforço

para que o governo estenda pelo menos aos servidores da Unimontes, da Secretaria

de Saúde e da Escola de Saúde o que foi posto no Projeto de Lei nº 3.451.

O  que  acordamos  com  o  governo?  A Secretaria  ficou  de  enviar  à  Assembleia

Legislativa um ofício hoje à tarde - e o estamos aguardando - comprometendo-se a

incluir no projeto de lei esses três setores que citei e outros que ainda não obtiveram

absolutamente  reajuste  algum  este  ano.  Como  disse,  ficou  de  enviar  um  ofício

dizendo quando seria feito isso. Parece que é um projeto de lei para ser incluído para

o ano que vem. Perguntaram-me se isso é ou não retroativo. Não sei. Acredito que

seja porque, se esse projeto é para agosto, provavelmente o que vem para os outros

setores deve ser retroativo. Aliás, espero que seja, mas não sabemos. Ela ficou de

enviá-lo à tarde para que o estudemos e vejamos o que fazer.

Em todo caso, foi votado em 1º turno o projeto de empréstimo. Na parte da manhã,

repito,  votamos  contrariamente  ao  projeto  pelos  motivos  que  amplamente  já

apresentei.  No entanto,  ainda resta  o  2º  turno.  Então,  queremos  negociar  com o

governo ainda a inclusão desses setores e a aprovação do Projeto de Lei nº 3.451

para que os servidores da saúde obtenham um reajuste que foi discutido. Além disso,
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a certeza da inclusão de todos os setores dentro desse arranjo geral que foi feito para

o conjunto dos servidores, em especial da saúde. Não é isso, Renato? Então, como

disse, estamos aguardando.

Mais uma vez, quero parabenizar os servidores da saúde pela mobilização que vêm

realizando, pela vigília democrática que estão fazendo aqui na Assembleia. Quero

também parabenizar o sindicato pela mobilização, o Sind-Saúde, os companheiros da

Cemig e da Asthemg, a companheirada da CUT, que também está presente. Estou

vendo o Tomaz, dirigente da CUT. Fui Diretor da CUT quando ela começou, quando

você,  Deputado  Elismar,  ainda  era  menino,  em  Uberlândia,  devia  estar  jogando

futebol. Fui Diretor na primeira diretoria da CUT, em Minas Gerais, de 1984 a 1986. V.

Exa. era engraxate em Uberlândia, e eu já estava aqui na CUT, era professor,  fui

representante do Sind-UTE na CUT. Quero parabenizar  o sindicato,  que tem uma

função muito importante em nosso país. Tiveram e têm importância, ajudaram muito

na reconstrução da democracia no Brasil. A retomada do sindicato foi fundamental

para  que  o  regime  militar  se  desgastasse,  e  assim  iniciássemos  o  processo

democrático.  Hoje,  o  sindicalismo  contribui  também  para  a  formação de  políticas

públicas e sociais com mais justiça. Isso é muito importante em nosso país. Sejam

bem-vindos.

Vamos  aguardar  que  o  ofício  da  Secretária  Renata  Vilhena  chegue  com  boas

notícias. Não é fácil que isso aconteça, porque a política, vocês sabem, é de arrocho,

choque de gestão, PIB da China é só na mídia irreal da Dra. Andrea Neves. A Minas

real é a Minas do choque de gestão.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Rogério Correia.

Quero renovar a nossa indignação. Parabéns pelo pronunciamento. Quero lembrar,

Deputado Rogério, que a comissão mista da Medida Provisória nº 579, que trata da

redução da conta de luz,  tem uma reunião,  hoje,  com os Governadores.  Amanhã

haverá  mais  uma  audiência.  Hoje,  vão  se  reunir  com  os  Governadores,  e  está

prevista a presença do Governador de Minas e do representante da Cemig.

O Deputado Rogério Correia* - É a medida provisória que abaixa a conta de luz?

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Sim. Esperamos que o Governador seja

sensível. Além de acatar, de romper com esse movimento contra o povo de Minas
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Gerais,  porque querem impedir  a aprovação da medida provisória,  que ele possa

reduzir  o  ICMS.  Tiradentes  foi  -  sempre  digo  isto  aqui  e  quero  repetir  -  morto,

esquartejado  por  contestar  um  quinto,  20%  de  impostos  da  Coroa  Portuguesa.

Pagamos 42% de imposto estadual na conta de luz. Isso é um roubo por se tratar de

um  serviço  essencial.  Isso  é  motivo  da  choradeira  das  empresas,  porque  o  que

prevalece é a lógica do capital, o capitalismo selvagem. Estão tratando um serviço

essencial, o fornecimento de energia, como se fosse mera mercadoria, um produto

para especular. Ora, o povo não aguenta mais, está sofrendo. É um sacrifício, estão

sendo penalizados com o pagamento de uma conta muito cara. Chegou a hora de

tratar o povo com respeito e dignidade e respeitar as regras que a Dilma colocou na

edição da Medida Provisória nº 579, para beneficiarmos o povo de Minas Gerais com

essa redução.

Quero parabenizar  V.  Exa.  O Deputado Weliton  Prado é  membro efetivo  dessa

comissão pela  sua luta,  pelo  seu  histórico  de  luta  em  defesa do povo  de  Minas

Gerais. Está lá em vigília, em defesa do povo, para garantirmos a aprovação dessa

medida provisória. Quero renovar os cumprimentos aos servidores presentes da CUT,

à turma da Unimontes, que solicita a inclusão dos servidores da Unimontes no Projeto

de Lei nº 3.451, aos servidores da saúde, ao Sindieletro, enfim, a todos presentes que

estão aqui em defesa de seus direitos. Esta é a Casa do povo, a Casa onde vocês

devem reivindicar os seus direitos. Somos servos do povo e precisamos ouvir a voz

de todos que nos confiaram o seu voto. Somos, acima de tudo, representantes do

interesse público.

Portanto, precisamos tratar a educação, a saúde e a questão relativa aos serviços

essenciais  com respeito.  Infelizmente, o povo de Minas sofre muito com água da

Copasa  e  com  a  energia  da  Cemig,  que  são  serviços  essenciais.  Estaremos

presentes,  Deputado Rogério  Correia.  Temos  audiência  dia  20,  nesta  Casa,  para

discutir  o  assunto,  e  queremos  a  participação  da  Cemig  e  do  representante  do

governo, para que deem uma resposta contundente à população e para que possam

acatar as regras dessa medida provisória,  que vem para beneficiar o nosso povo.

Muito obrigado. Parabéns, Deputado.

O Deputado Rogério  Correia*  -  Obrigado pelo  aparte,  Deputado.  O  meu tempo
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encerrou, mas peço ao Sr. Presidente apenas 30 segundos para fazer um pedido a V.

Exa. e dar uma sugestão. Poderia sugerir ao Deputado Weliton Prado que convide o

Senador  Aécio  Neves  para  que  venha  a  esta  Casa,  no  dia  20,  para  discutir  as

questões  da  medida  provisória  e  da  redução  das  tarifas,  porque o  Senador  está

dizendo que vai  entrar com uma ação no Supremo contra a medida provisória da

Presidente,  atrapalhando  toda  a  diminuição  da  conta  de  luz.  Como  faremos  um

debate aqui, para o qual estão sendo convidados eletricitários e o povo de Minas, que

o  Senador  Aécio  Neves  venha  a  esta  Casa  debater  conosco,  em  vez  de,

sorrateiramente, ir ao Supremo e apresentar uma medida antipopular para garantir os

interesses dos acionistas da Cemig, quando deveria garantir os interesses da grande

maioria do povo, que quer que diminuamos a conta de luz não só das habitações

mais pobres, das habitações do Estado de maneira geral, mas também das indústrias

e do comércio, diminuindo o custo da energia do Brasil. Então, deixo o convite ao

Senador Aécio Neves para que venha a esta Casa, no dia 20, debater e dizer quais

são realmente os interesses de Minas.

Servidores da saúde, vamos esperar o ofício da Secretária Renata Vilhena. Tomara

que venha uma boa notícia, pelo menos para incluir os benefícios do Projeto de Lei nº

3.451, pois temos pressa em votar,  queremos e vamos votar,  mas é preciso uma

garantia de inclusão dos setores que ainda não estão aqui. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia  e  que  nos  ouve  pela  Rádio

Assembleia, boa tarde. Cumprimento especialmente os trabalhadores que estão aqui

ocupando as galerias,  defendendo os seus  direitos.  Sejam bem-vindos.  De forma

especial, um abraço ao Renato, ao Paulo, aos dirigentes do sindicato, que fazem uma

luta muito forte, muito bonita.  Eles são meus companheiros sindicalistas - eu que

também já fui sindicalista, não é, Paulo? Fui Presidente do Sindicato dos Bancários

de Belo Horizonte, e participamos de lutas muito importantes no Estado.

Essa luta de vocês é justa, legítima, e, com certeza, nós, da Bancada do PT, nos

uniremos a vocês até a vitória. Queria cumprimentá-los e, mais uma vez, apoiá-los,
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em nome da Bancada, já que sou Líder da Minoria nesta Casa. Queria dizer também

que estamos juntos aguardando - não é, Rogério? - que a Secretária Renata envie

esse ofício a esta Casa afirmando e assumindo os compromissos que negociamos

exaustivamente a manhã inteira. Por isso, estamos aguardando. Tomara que esse

ofício venha mesmo com tudo pelo que lutamos, pois a categoria merece. Um grande

abraço a todos.

Sr. Presidente, também quero usar a tribuna hoje para falar sobre uma audiência

pública que realizaremos nesta Casa, no dia 28 deste mês. Essa audiência tratará

dos comitês de bacia. Nosso Estado é o que dispõe do maior número de comitês de

bacia em todo o Brasil. São 36, representando as diversas bacias hidrográficas do

Estado. Como todos sabem, esses comitês têm a obrigação de cuidar das bacias,

das águas, preservar as nascentes,  criar  projetos  na área de saneamento,  enfim,

proteger o bem mais precioso que temos, as nossas águas.

Em Minas Gerais, estamos sofrendo e passando por uma situação muito especial e

delicada.

Eu sou Conselheiro do Comitê Federal de Bacia Hidrográfica do Rio Grande. O rio é

federal, nasce em terras mineiras e deságua na Bacia do Paraná, no Estado de São

Paulo. Criamos, este ano, o Comitê Federal de Bacia Hidrográfica do Rio Grande, da

qual faz parte a região de Uberlândia, no Triângulo.

Os 36 comitês de bacias no Estado estão passando por  uma situação bastante

crítica. Sem os recursos do FHIDRO, fundo ambiental desta Casa criado por lei para

manutenção e custeio das atividades dos comitês, a maioria deles se encontra em

tremenda dificuldade.  Alguns deles já  fecharam as portas,  e outros em breve não

terão condições de permanecer. Somente alguns que recebem pela outorga da água

terão  condições  de  continuar  as  suas  funções,  ainda  assim  de  maneira  muito

precária.

O  FHIDRO  é  um  fundo  criado  para  dar  suporte  aos  comitês  de  bacias,  cujos

recursos são oriundos de multas ambientais e outros recursos federais e estaduais.

Obrigatoriamente, por uma lei aprovada pelos Deputados na Assembleia, o FHIDRO

tem que repassar 7,5% de tudo o que arrecada para os comitês de bacia no Estado.

No entanto,  por  uma decisão do governo do Estado,  o  FHIDRO nunca fez esse
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repasse,  que  seria  fundamental  para  que  os  comitês  de  bacia  pudessem

desempenhar  o  seu  papel,  seja  de  planejar,  conscientizar,  cuidar  da  educação

ambiental, seja de defender este patrimônio da humanidade: a água.

Os recursos do FHIDRO estão contingenciados por uma decisão do governo do

Estado. Tenho a certeza de que o Secretário de Meio Ambiente, Dr. Adriano, também

deve  estar  sofrendo  com  essa  situação.  Mas  ele  sabe  que  sem  os  recursos  do

FHIDRO os comitês de bacia não têm condições de continuar.

Recentemente, estivemos em Monte Verde, belo Distrito de Camanducaia, no Sul

de  Minas,  discutindo  essa  situação  no  XLI  Fórum  dos  Comitês  de  Bacias.  Lá,

recebemos os comitês de bacias de São Paulo - porque as águas não têm fronteiras,

as bacias hidrográficas não têm fronteiras. A água que boa parte dos paulistas bebem

nasce em Minas Gerais, especialmente em Extrema, Camanducaia, Cambuí, cidades

do Sul de Minas. Ficamos bastante frustrados, ao saber que em São Paulo o FHIDRO

repassa religiosamente não apenas 7,5%, mas também 10% aos comitês de bacias

do Estado. Aliás, no dia da reunião, o Apolo Heringer, um ambientalista que luta há

muitos anos pelas águas do Brasil, especialmente de Minas Gerais, desabafou que

gostaria de ser paulista para ser tratado com o devido respeito. O governo de São

Paulo repassa religiosamente e integralmente 10% do FHIDRO aos comitês de bacia.

O Estado do Rio de Janeiro também repassa 10% aos comitês de bacia.

Um comitê de bacia tem uma importância fundamental.

O aquecimento global aliado à escassez de água fará com que a humanidade sofra

muito. Nós, aqui em Minas Gerais, que somos a caixa-d'água do Brasil, não estamos

sendo valorizados. As nossas águas são importantíssimas para o sistema elétrico e

até  para  matar  a  sede  dos  paulistas,  por  exemplo.  Há  uma  lei  estadual,  Sr.

Presidente,  que  não  está  sendo  respeitada  pelo  governo  do  Estado.  Essa  lei

determina o repasse de 7,5% de recursos aos comitês de bacias. Esses recursos

devem ser usados em custeio, para que o comitê possa se instalar, com escritório,

computadores, funcionários e, assim, realizar seu planejamento. O restante do fundo,

segundo a lei, é para os comitês fazerem projetos de saneamento. O FHIDRO tem

em sua constituição recursos para financiamento, para tratamento de esgotos, para

cuidado com o lixo, para recuperação e proteção das nascentes de nosso Estado e
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para educação ambiental. Esses recursos visam a um programa sério de educação

ambiental.

Nossa geração, a geração que hoje habita o Planeta, talvez seja a que mais tem

dilapidado e depredado os recursos naturais, especialmente a água. Recentemente,

no  Vale  do Rio Doce,  as  pessoas têm precisado comprar  água.  Com a estiagem

prolongada, com a diminuição da quantidade e a piora da qualidade da água, porque

os esgotos não diminuem, mas mantêm seu volume, as águas na região do Vale do

Rio Doce, como Valadares e cidades do entorno, estão com mau cheiro e um gosto

terrível. Muita gente está comprando água para matar a sede e cozinhar.

Essa preocupação com a água é fundamental  e deve ser uma preocupação de

governo. Deveria ser, pelo menos. Todos os Conselheiros de comitês de bacias são

voluntários.  Eles  não  recebem  para  ser  Conselheiros  desses  comitês.  Ali  estão

representados o governo do Estado, o governo federal, os governos municipais, as

estatais, os grandes usuários da água, assim como o cidadão. Nós, que consumimos

água  todos  os  dias,  temos  de  saber  que  ela  está  sendo  bem  cuidada.  Esses

Conselheiros voluntários, Deputado Ulysses Gomes,  estão desistindo de ali  atuar,

estão desistindo de ser voluntários, porque o governo do Estado não está repassando

- nunca repassou - o recurso que é devido aos comitês de bacia. Por isso estou aqui

fazendo  esse  apelo  ao  Secretário  Adriano,  Deputado  Ulysses  Gomes,  e  ao

Governador Anastasia, para que revejam esse contingenciamento. Esse recurso não

pode ser usado para mais nada, já que foi carimbado pela Assembleia, pelo voto dos

Deputados,  e deve ser  usado para manutenção dos comitês  de bacias  de  nosso

Estado.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)*  -  Deputado Pompílio  Canavez,  quero

registrar meu apoio a V. Exa. Parabenizo-o por trazer o tema a esta Casa. Tenho

oportunidade de acompanhar alguns trabalhos, em especial os da nossa região de

Itajubá, os do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, que presta serviço de

alta qualidade a toda nossa região e, como V. Exa. bem disse, com uma dedicação

espontânea, sem nenhum vínculo.

O Deputado Pompílio Canavez - São voluntários.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - São voluntários, não recebem nada por
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isso. Pelo contrário, em razão do comprometimento e do compromisso que têm, por

acreditarem na causa, não tenho dúvida - e V. Exa. deve concordar comigo - de que

muitos tiram dinheiro do próprio bolso para dar conta de cumprir algumas atividades e

ações que requerem grande burocracia. Eles precisam de recursos, mas hoje o que

está acontecendo é o que V. Exa. está expondo. Falta repasse do governo, do fundo

aos  comitês  de  bacia,  o  que  lamentavelmente  coloca  em  xeque  a  política

democrática, coletiva, na qual acreditamos.

Quero partilhar com V. Exa. o dado que diz que, embora não tenham fundo, os

circuitos turísticos em todo o nosso Estado e em toda a região Sul de Minas também

não têm da parte da Secretaria de Turismo o apoio necessário; têm esse apoio na lei.

Então, esta Casa aprova, discute e cria espaços para que a população participe e não

tem o apoio  do  governo.  Mas  quero  registrar  o  apoio  a  V.  Exa.  e  a  nossa ação

conjunta com V. Exa. Os comitês de bacia prestam grandes serviços à sociedade

mineira  e  merecem do governo  atenção e,  mais  do  que isso,  o  compromisso da

transferência de  um recurso que é garantido por  lei.  Como V.  Exa.  bem disse,  o

projeto  tramitou  e  foi  discutido  nesta  Casa.  Deve  ser  então  garantido  que  todo

trabalho prestado tenha esse suporte e essa cobrança que V. Exa. faz.

Quero, em nome também do nosso trabalho, fazer eco a essa cobrança que V. Exa.

registra aqui hoje.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Deputado  Ulysses.  É  importante

defender e preservar as águas, educar as gerações atuais e futuras para preservá-

las, economizar e valorizar um bem tão fundamental como esse, que, além de ser um

bem natural, é também um bem econômico. Portanto, ela tem valor. Como eu já disse

de manhã, durante um aparte, 70% das águas do sistema elétrico nacional são águas

de Minas Gerais, que não têm o devido valor, que nós, mineiros, não valorizamos

convenientemente. Sem as águas de Minas Gerais não há energia elétrica no nosso

país, e quase 70% da matriz energética do nosso país é de matriz hídrica. Portanto,

nosso Estado tem de começar a valorizar mesmo as águas.

Para  encerrar,  quero  convidar  todos  para  a  audiência  pública  do  dia  28  de

novembro, que discutirá essas questões ligadas ao FHIDRO e às águas do nosso

Estado. Obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, convidados

que aqui estão, funcionários da saúde que reivindicam, com muita propriedade e com

muita  legitimidade,  seus  direitos  nesta  Casa,  que  é  a  Casa  do  povo,  queria

cumprimentar a imprensa também e toda a população de Minas Gerais.

Tocarei no assunto referente à nossa região, o Norte de Minas, mas antes quero

trazer a minha palavra aos funcionários da saúde que aqui estão e, de uma maneira

muito especial, aos funcionários da Unimontes. Tivemos oportunidade de conversar

com eles na semana passada a respeito das suas reivindicações. Sabemos que a

pauta é grande, que os pleitos são legítimos e temos a esperança e a certeza de

podermos  ainda  ter  hoje  o  compromisso  da  Secretaria  de  Planejamento  para

atendermos as reivindicações.

É interessante dizer que eu, como médico, passarei, a partir de amanhã, a integrar

a Comissão de Saúde desta Casa, na qualidade de Vice-Presidente. Estou abrindo

mão da minha participação na Comissão do Trabalho, passando, a partir de amanhã,

a integrar a Comissão de Saúde.

É importante dizer não só a vocês, mas a todo o Estado de Minas Gerais que deixo

aqui o meu compromisso. Já falei com o Renato Barros e com os representantes da

Unimontes que firmo aqui o meu compromisso e o do meu partido, PDT, de abrirmos

as portas  da Comissão de Saúde para discutirmos à exaustão o assunto.  Assim,

poderemos encontrar não as soluções que são reivindicações de vocês, mas outras

soluções para problemas que afligem os funcionários do Estado de Minas Gerais que

trabalham na ponta do sistema.

Sabemos  perfeitamente  que,  no  caso  da  Unimontes,  a  reivindicação  é  a  mais

legítima  possível.  Há  um  grupo  de  funcionários  da  Unimontes  que  trabalham  no

hospital universitário prestando grande serviço e que estão sendo contemplados no

projeto. No entanto, há também outro grupo da Unimontes - parece-me que em torno

de 370 funcionários - que não estão lotados no câmpus do Hospital Universitário, mas

que compõem o sistema de saúde da Unimontes. Esses funcionários trabalham com

dignidade e seriedade, aperfeiçoando o trabalho do grande Hospital Universitário de
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Montes Claros.

Portanto, podem contar com o meu apoio como Deputado e, a partir de amanhã,

como integrante  da  Comissão  de  Saúde  para  que  possamos  não  só  votar  esse

projeto, mas também chamar à discussão na Comissão de Saúde outros temas que

possam valorizar, e valorizar muito, os funcionários que promovem a saúde pública

neste Estado.

Parabéns pela presença. Podem ter certeza de que essa reivindicação encontra

apoio e ressonância na minha pessoa e no meu partido, o PDT. Parabéns.

Sr. Presidente, gostaria de falar sobre um evento de que tive a oportunidade de

participar nesta semana na cidade de Itacambira, no Norte de Minas. Lá realizamos

uma audiência  pública muito importante com a comunidade rural  de  um povoado

denominado Congonhas. Nesse povoado será construído uma grande barragem que

vai perenizar o Rio Verde Grande, um dos principais rios do Norte de Minas. Essa

barragem vai trazer água para a cidade de Montes Claros, pois, se prevalecer o atual

sistema de abastecimento de água de Montes Claros - dentro de 10 anos a cidade

passará de 400.000 para mais de 1 milhão e meio de habitantes -, ele entrará em

colapso. O sistema atual não será suficiente nem para abastecer a população atual

de Montes Claros.

Nessa  audiência  pública,  estavam  presentes  estudantes,  trabalhadores  rurais,

funcionários públicos estaduais e municipais e a Ruralminas, representada pelos seus

técnicos. A grande dúvida da comunidade de Congonhas é se essa barragem, que vai

desabrigar cerca de 120 famílias, vai contemplar a população de Congonhas. Eles

citaram um exemplo malsucedido do passado, mas há de se dizer que o erro não foi

cometido pela Ruralminas, mas pela Copasa, quando construíram a barragem do Rio

Juramento  para  abastecer  Montes  Claros.  A população foi  deslocada  do  leito  da

barragem e fizeram assentamentos ao longo de suas margens. Eles citaram uma

comunidade que está localizada às margens da barragem de Juramento e não existe

sequer água potável para beber. A população não foi agraciada com água potável.

Então, cumprimento a comunidade de Congonhas. É dessa forma que a população

tem  de  mostrar  a  sua  cara,  da  mesma  forma  como  os  funcionários  estão  aqui

reivindicando os seus direitos. Mas e aqueles funcionários que moram também nas
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pequenas comunidades?

São funcionários que herdaram suas terras de seus pais e, por conseguinte, de

seus  avós  e  agora,  de  um  momento  para  outro,  serão  deslocados  para  outras

comunidades e até para outras regiões. O que eles querem é no mínimo a garantia

de que não serão massacrados como foram no passado quando da construção das

Barragens  de  Juramento  e  Bico  da  Pedra,  já  que  naquela  época  não  havia  as

audiências públicas. De repente, eles eram surpreendidos com a frota de tratores

derrubando casas para fazer a cava da barragem. As pessoas eram simplesmente

deslocadas.

Dizem que se preocupam muito com o meio ambiente, com a flora e a fauna, mas

se  esquecem  do  ser  humano.  O  Brasil  não  se  preocupa  com  o  ser  humano,

principalmente com as pessoas que moram nos grotões e que já  não podem ser

desrespeitadas, como o foram no passado.

Fizemos  questão  de  ressaltar  à  Ruralminas  que  a  forma  de  construção  dessa

barragem terá de ser feita com muito diálogo e respeito, porque à custa do progresso

não podemos passar por cima do ser humano e principalmente das pessoas mais

humildes e mais pobres.

Neste momento, também quero dar a minha garantia à população de Itacambira e

Congonhas de que iremos promover nesta Casa ou em Congonhas ou em qualquer

outro lugar deste Estado tantas audiências públicas quantas forem necessárias para

garantir os direitos dessas populações. Queremos a Barragem de Congonhas, sim,

porque, como montes-clarense, conheço a importância dessa barragem e sei que, se

ela  não for  construída,  mais  de  1  milhão de pessoas,  em 10  anos,  passará  por

grandes  necessidades.  Entretanto,  temos  de  garantir  o  direito  das  pessoas  de

reivindicar,  sobretudo  as  vozes  dos  mais  humildes,  principalmente  aqueles  que

moram na zona rural, distantes do poder. Essas pessoas não têm sequer o poder de

reivindicar  porque  não  possuem  um  endereço  para  reivindicar.  Assim,  estaremos

atentos como estivemos na construção da Barragem de Irapé. Pretendemos convocar

o governo do Estado, falar com S. Exa. o Governador Anastasia, para que ele tenha a

sensibilidade - sei que terá - de atender à população de Congonhas.

Por  último,  senhoras  e  senhores,  ressalto  que  vamos  promover  uma  grande
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audiência  pública  nesta  Casa,  em  5/12/2012,  para  discutir  a  construção  do

mineroduto no Norte de Minas, que vai levar milhões e milhões de toneladas de ferro

para o porto da Bahia, em Ilhéus. Se não tivermos cuidado, o referido mineroduto

levará as últimas águas que ainda restam no Norte de Minas e que estão matando a

sede do norte-mineiro. Companheiros e companheiras, todos viemos de uma seca

daquela  região,  e vejo aqui  pessoas de Montes  Claros que sabem do que estou

falando. Uma seca de oito meses, sem uma gota de chuva. E ainda querem construir

esse mineroduto na cidade de Grão-Mogol, levando o ferro para o litoral brasileiro.

Então questionei: por que não se faz um ferroduto? E sabe o que me responderam?

Disseram que a construção e a manutenção de um ferroduto fica no mínimo 19 vezes

mais cara que a construção do mineroduto. Onde fica o direito do norte-mineiro, que

não tem água para beber, que está morrendo de sede e teve 90% da sua lavoura

dizimada pela última seca de oito meses? Onde fica o direito das lideranças do Norte

de Minas,  que muitas  vezes são massacradas e tratoradas por  empreendimentos

dessa natureza? Sei que esse empreendimento vai gerar 42 mil empregos diretos,

mas sei também que, se for construído da forma original,  se ele não for discutido

nessa audiência pública e se não houver medidas compensatórias, 800 mil pessoas

sofrerão muito mais com a construção desse mineroduto.

Mais uma vez, faço um apelo ao Governador Anastasia e à Presidenta Dilma, que

está  fazendo  um  belo  governo,  está  fazendo  um  governo  voltado  para  o  mais

necessitado, para que incentivem o desenvolvimento da região e também defendam

os direitos legítimos daquela população, que não tem água para beber, sofre com a

perda da sua lavoura e pecuária,  perdeu todos os seus rebanhos.  Agora  querem

construir  esse  mineroduto,  sem  uma  discussão  mais  ampla.  Vamos  aceitar  o

mineroduto,  desde que ele garanta a construção de mais  uma barragem naquela

região e a construção de projetos produtivos de irrigação comunitária e social, a fim

de atender às pessoas daquela região. Nessa audiência do dia 5, que também é uma

questão de sobrevivência de saúde, peço aos senhores e à população que me escuta

e assiste neste momento a ajuda para que defendamos o direito mais legítimo do

Norte de Minas: ter água para beber e seus direitos garantidos. Vamos, custe o que

custar,  se preciso for  e até à custa da Justiça, defender  o Norte de Minas e não
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aceitar  a  forma  como  querem  nos  fazer  engolir  a  construção  de  mineroduto,

passando por  cima dos pequenos e  do Norte de  Minas.  Muito obrigado a vocês.

Contem conosco. É assim que se faz democracia; é assim que se faz para ser ouvido

pelas autoridades. É com respeito, mas também com firmeza na defesa dos seus

direitos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Quero

novamente reiterar os cumprimentos a todos que ocupam esta Casa. Aqui, para fazer

valer o nosso direito, é ferrinho de dentista, porque “água mole em pedra dura tanto

bate até que fura”. Devemos ficar cobrando o tempo todo, e vocês estão fazendo uso

do seu direito. Por isso quero sempre repetir, frisar e reforçar a nossa luta em defesa

dos servidores.

Estão  presentes  nesta  Casa  os  servidores  da  Unimontes  e  os  da  saúde,  o

Sindieletro, a Asthemg e os representantes da CUT, que solicitam a inclusão desses

servidores e segmentos  no Projeto  de  Lei  nº  3.451.  Quero novamente  reforçar  a

reivindicação de vocês para que possamos ter essa sensibilidade por parte do Estado

e da sua base, a fim de que também inclua esses setores no Projeto de Lei nº 3.451.

Parabéns  pela  luta  de  vocês,  que  estão  nesta  Casa  de  maneira  pacífica.  Estão

lutando pelos seus direitos e reivindicando melhores condições de trabalho, vida e

renda.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer que hoje as discussões do período da manhã,

nesta Casa,  giraram em torno da questão do empréstimo.  Fomos contrário  a ele,

porque  o  governo  de  Minas,  afundado  numa  crise  em  razão  da  sua  própria

incompetência,  agora  quer  mais  e  mais  empréstimos.  Ele  está  contraindo  mais

empréstimos, aumentando a dívida do Estado e sacrificando, cada vez mais, a vida

do povo com a criação de taxas e impostos. Frisamos, aliás, a nossa luta.

Quero repetir, destacar esse assunto, que é muito importante, referente à redução

da conta de luz, que está contido na Medida Provisória nº 579. Diversas audiências

públicas  foram feitas  em  Brasília  com os representantes  das concessionárias,  da

indústria, do comércio e das entidades que representam o direito dos consumidores.

A comissão  mista  que  trata  da  Medida  Provisória  nº  579  reúne-se  hoje  com  os
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Governadores  de  Estado  e  com  os  representantes  da  Cemig.  A  presença  do

Governador de Minas Gerais também está prevista para essa reunião.  Não tenho

certeza se foi confirmada, mas sua presença está prevista. Espero que ele esteja lá,

porque será cobrado para contribuir nesse processo.

O Deputado Federal Weliton Prado, que foi Deputado nesta Casa durante oito anos,

quando travou  uma árdua  luta  em  defesa  do  povo de Minas  Gerais,  e  que hoje

representa  o  povo  de  Minas  no  Congresso  Nacional,  foi  indicado  como membro

efetivo dessa comissão e emitirá seu parecer, um relatório sobre a Medida Provisória

nº  579,  que  dispõe sobre  a  redução da  conta  de  luz.  Estamos  enfrentando uma

grande  batalha  contra  um  “lobby”  nada  saudável,  liderado  pela  Cemig,  que  é

controlada pelo governo do Estado. Representantes do governo do Estado de São

Paulo  estão  liderando  o  movimento  para  tentar  derrubar  essa  medida  provisória,

simplesmente para atender  os  interesses econômicos dos grandes acionistas  que

investem no setor elétrico. Defendemos a ideia de que as empresas tenham equilíbrio

econômico-financeiro, mas isso já foi feito. Há mais de 30 anos pagamos uma conta

extorsiva e abusiva. O povo de Minas Gerais foi sacrificado e, com o seu sacrifício e

suor, construímos todo o sistema elétrico de Minas Gerais, bem como as usinas. Ora,

os investimentos já foram amortizados, já foram mais do que pagos, foram pagos em

dobro. Agora chegou a hora de devolvermos algum benefício para essa população

que foi tão sacrificada.

A Presidenta Dilma apresentou a Medida Provisória nº 579, que é uma proposta de

redução da conta de luz, com uma média de 16% de redução para as residências e

de até 28% para as indústrias. É uma medida muito importante, que tem um grande

impacto  na  economia  em  geral,  porque  reduzirá  o  custo  Brasil,  ajudará  na

manutenção dos postos de trabalho e reduzirá o risco de desindustrialização, porque

incentivará  a  competitividade  do  Brasil.  Como eu  disse  em  outro  momento,  toda

mercadoria tem os custos com energia elétrica embutidos no seu preço. Em Minas

Gerais temos o ICMS, que, fazendo o cálculo, chega a 42%. Então, o custo de todos

os nossos serviços, mercadorias e produtos é muito alto, porque a nossa conta de luz

é muito cara. Com essa proposta da Presidenta Dilma, reduziremos muito o custo

Brasil e os custos de produção em Minas Gerais. Isso beneficiará todo o setor do
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comércio e da indústria e, sobretudo, amenizará um pouco o sofrimento da população

mais carente, que paga contas de luz e de água muito caras.

Recentemente fizemos uma audiência pública nesta Casa para tratar das inúmeras

denúncias  que  envolvem  a  péssima  qualidade  dos  serviços  da  Copasa.  O

representante da Copasa, que é o Diretor-Geral,  poderia ter trazido uma resposta,

pois  tem  autonomia  para  isso,  mas  não  esteve  presente.  Isso  é  lamentável.

Infelizmente, a Copasa está indo na mesma direção da Cemig. A Copasa presta um

serviço  essencial  que não pode ser  tratado como mera  mercadoria,  com o único

objetivo de explorar, de investir na bolsa de valores e de distribuir dividendos para

seus acionistas. É preciso haver tarifas módicas, baratas e um serviço de qualidade.

Infelizmente  a  Copasa  vai  na  mesma  direção  que  a  Cemig.  Apresentamos  uma

denúncia  ao  Ministério  Público  Estadual,  que  a  acatou  e  investigará  a  falta  de

qualidade,  a  falta  de  fiscalização  e  de  autonomia  da  Arsae,  que  é  a  agência

reguladora  do  setor,  em  Minas  Gerais,  e  que  infelizmente  não  tem  autonomia  e

independência para defender  o interesse público e o interesse do povo,  que está

sofrendo com a Copasa.

Serviços como a taxa de esgoto são cobrados sem que haja sua devida prestação,

ou seja, paga-se por um serviço que não é prestado. Ora, isso é um abuso! Na nossa

região  do  Triângulo,  toda  a  imprensa  divulgou  casos  de  ácido  na  água,  o  que

provocou  queimaduras  gravíssimas  em  crianças,  quando  tomavam  banho  ou

tomavam a água tratada pela Copasa. Há denúncias sobre a falta de qualidade de um

serviço tão essencial à nossa vida, que é o fornecimento de água e o tratamento de

esgoto. Trata-se de um direito humano. A população paga muito caro por um serviço

que não tem qualidade e, às vezes, nem sequer é prestado.

Depois  de  tantos  sacrifícios  impostos  à  população  de  Minas  Gerais,  finalmente

temos a oportunidade, com a Medida Provisória nº 579, de ver a sensibilidade e a

humanidade da Presidente Dilma, ao reconhecer a nossa luta. Não estava prevista a

redução da tarifa de energia elétrica para as residências, mas sim para o comércio e

a indústria. Em Minas essa redução pode ser superior a 16%, pois estão pendentes

cálculos relativos à segunda revisão tarifária da Aneel, a ocorrer no próximo ano.

Para piorar  a situação,  Sr.  Presidente,  investigamos uma pendência muito séria
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quando eu era Deputado Federal e membro da Comissão de Defesa do Consumidor.

Fizemos uma denúncia,  e o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da

União  reconheceram  erro  na  metodologia  do  cálculo  tarifário  de  todas  as

concessionárias  brasileiras.  Isso  provocou  uma cobrança indevida  que  ultrapassa

R$7.000.000.000,00, cobrados ilegalmente da população no período de 2002 a 2009.

O próprio Presidente da Cemig admitiu o erro em audiência realizada em Brasília e

em entrevistas a toda a imprensa nacional. Infelizmente, até hoje os valores cobrados

indevidamente não foram devolvidos ao povo. Isso foi objeto de uma CPI, da qual fui

membro, que investigou a composição das tarifas de energia elétrica em todo o País.

Quero denunciar também que a Cemig já está devendo essa conta. Agora, com a

Medida Provisória nº 579, ela deixou fora dos contratos as Usinas de São Simão,

Jaguara  e  Miranda.  Quer  explorá-las  por  20  anos  sem  reduzir  as  tarifas.  Ora,  a

Presidente Dilma dá um presente às concessionárias, antecipa os contratos, faz um

aporte de R$3.300.000.000,00, propõe a indenização das empresas que não tiveram

seus investimentos totalmente amortizados e, mesmo assim, a Cemig fica fora? Isso

é um verdadeiro golpe contra o povo de Minas Gerais e do Brasil. A Cemig lidera um

movimento,  por  intermédio  de  seus  representantes,  para  impedir  a  aprovação da

Medida Provisória nº 579, de forma que o povo não tenha acesso a esse benefício da

redução da conta de luz.  Ora,  se a Cemig não quer acatar  as regras da medida

provisória, pode devolver as concessões à União. A Presidente já garantiu a redução

da conta  de luz.  Que devolva as  concessões,  já  que não quer  acatar  as  regras!

Apesar de todos os benefícios e recordes de lucratividade, caem por terra todos os

argumentos  da  Cemig  de  perda  de  rentabilidade.  Em  2008,  fizemos  uma grande

campanha pela redução das tarifas de energia em Minas Gerais; realizamos a maior

audiência pública da história da Aneel; colhemos mais de meio milhão de assinaturas;

apresentamos centenas de contribuições,  e muitas delas  foram acatadas; tivemos

uma grande conquista, que foi a primeira redução da conta de luz de toda a história

do Estado de Minas Gerais. Uma redução de 17,11% para as residências no ano de

2008. Mesmo com essa redução, a Cemig continua batendo recorde de lucratividade.

Em  2011,  atingiu  R$2.400.000.000,00  de  faturamento.  Todo  ano,  a  Cemig  é

recordista. Também a cada ano ela amplia os seus repasses de dividendos - que são
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agressivos - aos seus Diretores e acionistas, e nada de modicidade tarifária. O povo é

que se lasque. Isso realmente é um abuso, porque a população já pagou. Sem falar

na falta de investimento e de manutenção das nossas redes. O nosso sistema está

muito precário.

Gostaria de lembrar, novamente, a tragédia de Bandeira do Sul por conta de uma

rede elétrica sem proteção.  Há muitas  tragédias e mortes  no Estado por  falta  de

investimento.  Mortes  de  trabalhadores  terceirizados.  Infelizmente  um  verdadeiro

apagão  técnico.  A  Cemig  demitiu  milhares  de  trabalhadores,  não  investe  nas

condições de trabalho deles e também coloca em risco a vida de seus funcionários.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Sindieletro, que sempre traz aqui suas

denúncias  em defesa dos  servidores da  Cemig.  Afinal  de  contas,  a  Cemig  é  um

patrimônio  do  povo  de  Minas  Gerais,  um  patrimônio  nosso,  pois  nós  pagamos  a

conta. Agora, já que o povo paga uma conta tão cara para construir esse sistema, é

hora de devolver para o povo esse benefício, reduzindo a nossa conta de luz. Por

essa razão, faremos todo o enfrentamento.

Foram apresentadas mais de 430 emendas a esse projeto, tentando inviabilizar sua

aprovação. Faremos o enfrentamento e, se Deus quiser,  o povo sentirá os efeitos

dessa medida provisória já a partir do próximo ano, tendo a sua conta reduzida tanto

nas residências quanto nos comércios e nas indústrias. Já colocamos aqui que se

trata de um grande incentivo à economia a redução do custo Brasil. O País terá mais

competitividade reduzindo os seus custos, principalmente em um item tão especial e

importante como é a questão da energia elétrica.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o Deputado Weliton Prado, membro

também da comissão, no último dia 12, esteve com o Governador de Minas. Entre

outras reivindicações, ele também apresentou a proposta de isenção de ICMS para a

banda larga popular. Estados como Goiás, Pernambuco, Pará e Paraná já isentaram

o  ICMS  da  banda  larga.  Ou  seja,  alíquota  zero  para  a  banda  larga  popular,

oferecendo realmente  um  serviço  de  internet  de  qualidade,  e  não um serviço  de

conexão  lenta  como  há  hoje.  Realmente  é  muito  barato,  de  forma  que  toda  a

população tenha acesso à internet.

Portanto o governo federal está retirando os encargos - a exemplo do que fez com a
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conta  de  luz  -  também  no  programa  de  banda  larga  popular,  convidando  os

Governadores a dar esse exemplo também, reduzindo o seu ICMS. Lamentavelmente

Minas Gerais não está inserida nesse projeto de inclusão digital, que esperamos seja

também com caráter de inclusão social. O governo de Minas ainda não se manifestou

em relação à proposta de alíquota zero sobre o serviço da banda larga popular. Toda

a população de Minas deveria ter o serviço de banda larga popular com qualidade e

barato. Esperamos que, a exemplo de outros Estados, também o governo de Minas

possa  fazer  essa isenção  do  ICMS na  banda larga  popular,  a  fim  de oferecer  o

benefício a toda a população de Minas Gerais.

Quero parabenizar todos os servidores e os movimentos de luta que se encontram

presentes. Gostaria de dizer que continuaremos aqui, insistindo na defesa dos diretos

do povo, na defesa dos direitos dos nossos servidores e de todos os trabalhadores.

Parabéns a vocês. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ao

ler os jornais de hoje, deparei-me com o editorial do Estado de Minas”, cujo título é:

“Fazer graça com o chapéu alheio”. O comentário fala exatamente da situação pela

qual os Municípios estão passando hoje em relação à diminuição de arrecadação e

da dificuldade de fechar as contas. Estamos tendo oportunidade de, logo em seguida

às eleições municipais, ver os Prefeitos que elegeram seus sucessores ou os que

perderam,  enfim,  independentemente  da  situação,  tentando  fechar  as  contas  dos

Municípios. Há o questionamento quanto à política econômica do governo federal,

que, ao criar políticas de incentivo fiscal como a redução do IPI de alguns setores da

economia,  como  a  linha  branca,  a  linha  de  automóveis,  fez  com  que,

consequentemente, caísse a arrecadação dos Municípios, pois o IPI é base para o

Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, que compõe, na grande maioria dos

Municípios mineiros, a base fundamental de suas arrecadações e, por consequência,

é a principal fonte para os seus investimentos e pagamentos.

O comentário  que vemos nessa matéria é exatamente  a  informação de que os

Prefeitos estão de pires na mão e que o governo federal está fazendo graça com o
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chapéu  alheio.  Vimos  nesta  semana  esta  Casa  cheia,  realizando  um  importante

encontro com Prefeitos eleitos no último pleito. Nela ouvimos muitos questionamentos

quanto à política econômica do governo, que precisaria dar uma atenção especial aos

Municípios.

Lembro-me do  ex-Presidente  Lula  adotando  essa  política  e,  ao  mesmo tempo,

criando uma proposta de recomposição. Acredito, sim, que o governo federal avaliará

ainda alguma proposta que contribua mais com nossos Prefeitos, com os Municípios

de todo o Brasil.

Percebemos,  no  entanto,  que  essa  crise,  quando  parte  de  Minas  Gerais,  é

questionável.  Não tenho dúvida de que fazer graça com chapéu alheio é o que o

governo do Estado está fazendo. Passamos essa manhã discutindo aqui mais um

empréstimo bilionário do governo do Estado, que propõe usar os recursos obtidos em

investimentos. Foram, só na manhã de hoje, dois empréstimos. Minas Gerais, então,

hoje vive de empréstimos para fazer investimentos. Quando se fala em fazer graça

com  o  chapéu  alheio,  não  se  deve  olhar  apenas  para  o  governo  federal.  O

empréstimo aqui aprovado hoje tem carência e começará a ser pago só no outro

governo, que nem sabemos qual será. Essa, sim, é uma política de fazer graça com o

chapéu alheio.

Este governo, ao longo dos últimos oito anos, criou a imagem no Estado de Minas

Gerais e no Brasil de que seu choque de gestão, sua política econômica, a estrutura

montada no governo do Estado era exemplo para todo o País. O que estamos vendo

hoje  é  um  Estado  endividado,  quebrado,  que,  infelizmente,  vem  perdendo  na

essência aquilo  que muitos acreditavam ser possível  a partir  da gestão do nosso

Governador Anastasia,  com mais competência, com mais rigor,  com a criatividade

que Minas Gerais, ao longo dos últimos tempos, vem perdendo.

Infelizmente, o Governador Anastasia está de mãos atadas porque tem de garantir

uma política que, ao longo dos últimos anos, foi maquiada, foi construída para fazer a

imagem do atual Senador Aécio Neves. E ele, nesse sentido, procura, dentro de suas

possibilidades, esconder a real situação do Estado de Minas Gerais. O que estamos

vendo  aqui  são  ações  constantes  de  políticas  econômicas  do  governo  que  não

condizem  com  aquilo  que  o  governo  discursa,  uma  política  de  gestão,  de
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planejamento.

Somente hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira, da qual faço parte como

membro da Bancada do PT, discutiram-se 15 projetos, 15 mensagens do Governador

com propostas de isenção, de concessão de regime especial de tributação do ICMS

para vários setores da economia do Estado. Entendemos que Minas Gerais precisa,

sim, diante da guerra fiscal que existe no País, criar condições de competitividade

para  nossas  empresas,  para  nossas  indústrias,  enfim,  para  nossos  setores  da

economia; que precisa, sim, discutir  uma política de incentivo e de apoio a esses

setores.  E  hoje  foram  apresentados  a  esta  Casa  15  projetos  contantes  nas

mensagens, os quais foram aprovados na Comissão de Fiscalização Financeira, com

proposta  de  isenção  e  diminuição  de  imposto  do  ICMS para  esses  setores  sem

apresentar dados e justificações que nos deem condições de estudar, aprofundar e

propor melhoras.

Lembro também que, assim como o IPI, imposto federal, é base de cálculo para

arrecadação  e  distribuição  do  FPM,  o  ICMS  também  é  fonte  fundamental  de

arrecadação do Estado e dos nossos Municípios, haja vista que 25% da arrecadação

do ICMS são destinados e estão repassados a cada um dos nossos Municípios. Ou

seja, mais uma vez o questionamento que se faz ao governo federal: se assim é para

ser feito, ele se aplica perfeitamente ao nosso Estado de Minas Gerais, porque está,

sim,  fazendo  graça  com  o  chapéu  alheio,  porque  propõe redução  do  ICMS,  e  a

arrecadação do nosso Estado vai cair, o que consequentemente resultará em perda

de arrecadação dos nossos Municípios. O que nossos Municípios estão passando

hoje se reflete, sim, na ação da política do governo federal,  mas tem muito a ver

também com ações da política econômica hoje adotada pelo governo do Estado.

Discutimos também o grande problema dos setores fundamentais da política do

Estado: educação e saúde. O Tribunal de Contas cobra há anos porque Minas Gerais

não cumpre o mínimo constitucional de 25% na educação e de 12% na saúde. Esse

mesmo  Tribunal  de  Contas,  quando  aponta  essas  irregularidades,  mostra  que  o

governo do Estado tem de aprimorar e apresentar, de forma mais clara, o impacto

financeiro dessas políticas econômicas de incentivo fiscal que ele vem fazendo, mas

Minas não tem clareza do que acontece.
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O  fato  é  que  esta  Casa  cada  vez  mais  perde  a  condição  do  controle,  da

fiscalização, do acompanhamento porque não há, da parte do governo, transparência

e clareza possíveis para fazer com que nós não só fiscalizemos, mas contribuamos

para que as ações apontadas sejam mais coerentes, mais claras e que tenhamos,

nesse caso específico, clareza de quais serão as empresas beneficiadas. Isso porque

o que se mostra para nós é que o governo escolhe, dentro de algumas indicações, de

algumas  relações  diretas,  as  empresas  que  ele  quer  beneficiar,  por  interesse

particular. Ou seja, não temos um planejamento claro, uma política econômica clara,

aonde o governo quer chegar. Porém, está clara para esta Casa a falta de interesse

em se aprofundar, a falta de motivação e de articulação, até mesmo por parte da base

do governo, de ser mais claro e transparente para que nossa ação política não seja

apenas em posicionamento contrário à Oposição, mas, sim, no intuito de construir um

governo cada vez mais  forte,  cada vez mais  organizado e  planejado,  para  essas

políticas econômicas.

Então, Sr. Presidente, o que me incomoda é ver que esta Casa fica nessa disputa

política, dizendo que o problema no Estado é contabilizado nas costas do governo

federal, em parte ou no todo. Na verdade, o problema é de um governo do Estado

que  não  é  claro,  que  não  cumpre  com  seu  compromisso,  com  o  que  está  na

Constituição e com o que é mais importante numa democracia: a transparência e o

processo de debate democrático, que esta Casa tem o dever de chamar para si.

Por isso, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  em nome da

nossa Bancada, manifestei-me contrário, mas não ao mérito dos projetos, porque, Sr.

Presidente, para finalizar, é muito importante que o Estado de Minas Gerais tenha

uma proposta  clara  de  política  econômica  para  fazermos  o  enfrentamento  dessa

política,  dessa  guerra  fiscal.  Como  isso,  infelizmente,  não  aconteceu,  o  nosso

posicionamento foi contrário, porque é nosso dever nesta Casa cobrar transparência,

ou seja, que as informações sejam claras. E, dessa forma, poderemos cobrar dos

outros governos ações mais claras e transparentes. É preciso que esse exemplo seja

dado  a  partir  desta  Casa,  sobretudo  pelo  governo  do  Estado,  que  ignora  esse

processo  e  cada  vez  mais  o  atropela,  votando  aqui  mais  projetos  e  projetos  de

empréstimos  ou  de  incentivos  fiscais  sem  nenhuma  informação  que  nos  dê
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sustentação e base para aprová-los e justificá-los perante a sociedade mineira.

Mais uma vez, Sr.  Presidente, fica aqui o nosso registro da lamentação por não

haver  em Minas Gerais  a  clareza  necessária  para se  discutirem os rumos que o

Estado tomará nesse governo, que, cada vez mais, aumenta a dívida e deixa o nosso

povo à mercê de um rumo que ninguém sabe para onde vai.

* - 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.

ACORDO DE LÍDERES

- O Acordo de Líderes que prorroga o prazo para recebimento de emendas aos

Projetos de Lei nºs 3.471 e 3.472/2012 foi publicado na edição anterior.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

- A Decisão da Presidência sobre o referido acordo foi publicada na edição anterior.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação  das  Mensagens  nºs  244  e  246/2012  à  Mensagem  nº  242/2012,  por

tratarem  de  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  de  comércio

eletrônico.

Mesa da Assembleia, 13 de novembro de 2012.

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

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 3.801 a 3.803/2012,

da Comissão de Meio Ambiente, 3.804 a 3.809/2012, da Comissão de Segurança

Pública,  3.810/2012,  da  Comissão  de  Educação,  3.811/2012,  da  Comissão  de
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Cultura,  3.812 e  3.813/2012,  da Comissão de Turismo,  e 3.814 a 3.817/2012,  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 Educação - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em  31/10/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.391/2012,  do  Governador  do  Estado;  do

Trabalho - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 31/10/2012, dos Projetos de Lei

nºs 2.514/2011, do Deputado Gustavo Valadares, com a Emenda nº 1, 2.945/2012, do

Deputado  Adalclever  Lopes,  3.314/2012,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

3.336/2012, do Deputado João Leite, 3.446/2012, do Deputado Antonio Lerin, com a

Emenda nº  1,  3.459/2012,  do  Deputado Dinis  Pinheiro,  3.464/2012,  do  Deputado

Fabiano  Tolentino,  e  3.468/2012,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro;  de  Turismo  -

aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 6/11/2012, do Projeto de Lei nº 1.093/2011,

do  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho;  de  Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  32ª

Reunião Ordinária, em 7/11/2012, dos Requerimentos nºs 3.732/2012, da Comissão

de Participação Popular, e 3.776/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel; da Pessoa

com Deficiência - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 7/11/2012, do Projeto de

Lei  nº  3.470/2012,  do  Deputado  Antônio  Júlio;  e  de  Saúde  -  aprovação,  na  26ª

Reunião  Ordinária,  em  7/11/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.198/2012,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.);  e pelos Deputados Hely Tarqüínio, Tiago

Ulisses,  Sargento  Rodrigues  (2),  Lafayette  de  Andrada,  Neider  Moreira  e  Carlos

Pimenta, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, os requerimentos dos Deputados Zé Maia em que

solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 813 e 815/2011, Alencar da

Silveira Jr. em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.457/2012 e

Dalmo Ribeiro Silva em que solicita  a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

2.570/2011  (Arquivem-se  os  projetos.);  nos  termos  do  inciso XVI  do  art.  232  do

Regimento  Interno,  o  requerimento  do  Deputado  Antônio  Júlio  em  que  solicita  a
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inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.253/2011; nos termos do inciso XXI

do art.  232 do Regimento  Interno,  o requerimento  do Deputado Hely  Tarqüínio  e

outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - e o Hospital Regional

Antônio  Dias,  de  Patos  de  Minas,  primeiro  hospital  público  mineiro  a  receber  a

indicação para acreditação hospitalar; e, nos termos do inciso XXII do art.  232 do

Regimento Interno,  o requerimento do Deputado Arlen Santiago em que solicita  a

interrupção da 1ª Parte de uma reunião ordinária para homenagear o ex-Deputado

Edgar Pereira pelos relevantes serviços prestados à sociedade e pelo centenário de

seu nascimento.

Questão de ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não há quórum para a continuação da

reunião e aprovação de projetos. Realizamos uma negociação, pela manhã, em torno

das reivindicações e do Projeto de Lei nº 3.451/2012, da saúde, que está na pauta de

hoje. Para a aprovação desse projeto, fizemos essa negociação, e o governo ficou de

nos dar uma resposta sobre como fazer para atender parte dos servidores da saúde

que não estão contemplados.  Aqui  já citamos que estes são os companheiros  do

câmpus da Unimontes, da Secretaria de Saúde e da Escola de Saúde. Os servidores

da Cemig e dos hospitais têm pressa na aprovação do projeto, até para receberem os

recursos  da  aprovação  da  luta  que  travaram.  Mas  o  governo  precisa  também

considerar  setores  que  ficaram  até  agora  sem  absolutamente  nada.  Estamos,

portanto,  aguardando o  retorno da Secretaria.  Solicito  a  V.  Exa.  que  suspenda a

reunião, a fim de vermos esse retorno e, a partir daí, verificarmos o que pode ser feito

com o projeto de lei que está na pauta. Como até agora não recebi nenhum retorno

do governo nem dos Líderes nem da Secretária, solicito a V. Exa. que suspenda a

reunião  para  esperarmos  esse  procedimento  ou  pelo  menos  a  conversa  com  os

Líderes do governo nesta Casa.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2 horas e 10 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até às 19h59min.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  15  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Vem à Mesa o requerimento do Deputado Elismar Prado em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

3.451/2012  seja  apreciado  em  primeiro  lugar,  entre  as  matérias  em  fase  de

discussão.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 302/2011, da Deputada Liza Prado, que

possibilita aos membros de igrejas adventistas matriculados na rede pública estadual

de ensino dispensa de exames de avaliação curricular em dias que especifica e dá

outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação na forma do

vencido em 1º turno. Vem à Mesa o requerimento do Deputado Elismar Prado em que

solicita  o  adiamento  da  votação  do  projeto.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.916/2012, do Governador do Estado,

que altera dispositivos da Lei nº 17.701, de 4/8/2008. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à
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Mesa o requerimento do Deputado  Elismar Prado em que solicita o adiamento da

votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.917/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa o requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita o adiamento

da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.918/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa o requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita o adiamento

da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.919/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa o requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita o adiamento

da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.958/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas

o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto. Vem à Mesa o requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita o

adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.959/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Vem à Mesa o requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita o adiamento
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da votação do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.451/2012, do

Governador  do Estado,  que institui  a Gratificação por  Risco à Saúde -  GRS -  no

âmbito do Sistema Estadual de Saúde, reajusta o valor da Gratificação Complementar

- GC -, de que trata a Lei Delegada nº 44, de 12/7/2000, e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs

1  a 3,  que apresenta.  As Comissões de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,

apresentadas pela Comissão de Justiça.

A correspondência  encaminhada a esta Casa pela  Subsecretária  de  Gestão de

Pessoas,  Sra.  Fernanda  de  Siqueira  Neves,  estava  sendo  aguardada  pelas

Lideranças para que se deixasse formalizado, junto ao Sindicato, que, na primeira

quinzena de dezembro, haverá reunião para busca de entendimento. No princípio de

2013, a proposta de aumento dos servidores que não estão ainda contemplados será

enviada a esta Casa. Isso ocorrerá, portanto, no início do ano de 2013. Essa é a

garantia e a palavra que as duas Lideranças - do Governo e da Oposição - estavam

aguardando para que se buscasse o entendimento e, assim, se votasse o projeto da

saúde, aguardado com muita ansiedade pelos demais servidores.

Em discussão,  o  projeto.  Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo Governador do

Estado, por meio das Mensagens nºs 303 e 315/2012, publicadas, respectivamente,

em 11 e 31/10/2012, foram incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão

arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Presidente, solicito o encaminhamento da votação

para posicionar-me favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 3.451, que é

fruto de um acordo feito durante os movimentos da categoria da saúde,  que teve

períodos de greve neste ano. Trata-se de uma conquista importante para o setor da

saúde. Essa conquista, que inicialmente abrangeu grande parte dos servidores da
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saúde,  ainda não havia beneficiado,  como ainda não beneficiou,  setores que nos

reivindicaram sua inclusão neste acordo. Os setores são os do câmpus Unimontes,

aqui  representados,  dos  servidores  da  Secretaria  de  Saúde,  assim  como  dos

servidores da Escola de Saúde Pública. Eles não estavam incluídos no Projeto nº

3.451.

A Assembleia, desde a parte da manhã, vem discutindo com o governo um acordo,

que  fizemos  hoje.  Conseguimos,  com  a  assinatura  do  governo  do  Estado e  dos

Líderes desta Casa, de todos os partidos, um compromisso do governo de, até a

primeira  quinzena  de  dezembro,  iniciar  o  processo  de  apresentação  de  proposta

específica abrangendo os três setores. Essa proposta será encaminhada nos termos

do acordo a ser feito com o Sind-Saúde, no início de 2013.

Nesse  aspecto  contempla-se,  portanto,  senão  de  imediato,  pelo  menos  em

expectativa  a  possibilidade  de  se  terem  incluídos  esses  setores.  É  claro  que  o

conteúdo do acordo a ser feito dependerá das negociações, mas está claro que o

governo  fará,  em  dezembro,  essa  negociação  e  encaminhará  posteriormente  o

acordo.

A nossa expectativa é de que esses servidores tenham os mesmos direitos que os

outros obtiveram na aprovação do projeto de lei que agora votaremos, que é o PL nº

3.451. Ou seja, que tenham o mesmo valor estabelecido para os demais servidores e,

ao mesmo tempo, tenham o mesmo tempo de recebimento, portanto, que recebam

retroativamente  a  agosto,  como  está  nesse  projeto.  Então,  nesse  sentido,

acompanharemos, durante todo esse procedimento, o acordo a ser feito e, quando

chegar  à  Assembleia  Legislativa,  estaremos  também  à  disposição dos  servidores

para fazer com que essas reivindicações sejam atendidas.

Em  relação  aos  companheiros  que  querem  a  aprovação  do  Projeto  nº  3.451,

também gostaria de comunicar que, com a votação dele hoje, apressamos a votação

imediata  do  projeto,  o  que  é  também  uma reivindicação  do  setor  que  já  estava

acolhido no Projeto nº 3.451. E essa reunião da parte da tarde nos propiciou votarmos

imediatamente o projeto, o que faremos agora.

Nesse sentido, de acordo com a reivindicação que a Asthemg trouxe, de apressar a

votação desse projeto para os servidores que estão também nos hospitais da Funed,
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que já estavam contemplados, passamos à aprovação dela de forma imediata. Então,

eu queria comemorar o acordo e dizer aos servidores, aos sindicatos, ao Sind-Saúde

e à Asthemg que isso só foi possível também com a mobilização desses servidores.

O Mosconi certamente falará disso, porque há o compromisso do governo, este ano,

de aplicar  os  12% da saúde que não vinham sendo aplicados.  Não fosse isso, é

provável que não houvesse recurso para incluir todos nesse setor.

Enfim,  acho  que celebramos  aqui  um  acordo  importante  para  os  servidores  da

saúde  pública  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Apesar  das  diferenças  que  estão

explicitadas entre Situação e Oposição, houve a boa vontade de todos os partidos

para que isso acontecesse.

Então eu queria parabenizar os servidores e os seus sindicatos pela conquista que

obtêm hoje com o Projeto nº 3.451, e, ao mesmo tempo, nos colocar à disposição dos

demais servidores para aquilo que chegar à Assembleia Legislativa. No início de 2013

cobraremos isso, para que possamos também contemplar todos esses setores. Muito

obrigado, Presidente, acho que foi uma vitória de todos nós.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi -  Sr.  Presidente, Sras.  e Srs. Deputados, senhores

servidores da saúde que aqui se encontram, quero também, com muita satisfação,

encaminhar favoravelmente esse projeto. Temos acompanhado, praticamente desde

o início do ano, as negociações entre o sindicato da saúde e o governo do Estado,

com a participação de vários parlamentares. Até mesmo criou-se aqui, no primeiro

semestre, uma comissão com essa finalidade, composta por mim e pelo Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Tivemos uma participação muito ativa, sempre contando com

a boa vontade dos servidores e com a boa vontade e compreensão do governo.

Finalmente assinou-se um acordo, que estamos votando aqui hoje, fruto, portanto, de

um trabalho absolutamente democrático e sensível de ambas as partes. Um acordo

que naturalmente acata as solicitações, as reivindicações e as necessidades muito

justas dos servidores da saúde.

Muito bem, passado esse momento em que o acordo foi feito e assinado por todos,

o sindicato entrou com uma nova pauta, uma vez que esses três grupos - Unimontes,
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Secretaria da Saúde e Escola de Saúde Pública - não foram contemplados por uma

questão burocrática, uma vez que eles não se enquadram na origem e, até dentro

dos  preceitos  da  regulamentação  da  Emenda  nº  29,  não  poderiam  ter  o  mesmo

tratamento  dos  servidores  da  saúde.  Por  essa  razão,  eles  ficaram  de  fora

temporariamente.  Então foi  feita  uma nova pauta,  da qual  estamos tratando aqui,

incluindo  esses  três  grupos  nas  solicitações  feitas  anteriormente,  para  que  eles

pudessem ter os mesmos benefícios cedidos aos funcionários da saúde.

Essa negociação foi mais rápida, uma vez que já havia a compreensão de todos

nós e da parte do governo de que não seria possível que esses funcionários ficassem

de fora dos benefícios oferecidos com muita justiça aos funcionários da saúde. Então

o governo cedeu também nessa questão e concordou em fazer o acordo incluindo as

três categorias nesses benefícios.

Portanto será feito, até 15 de dezembro próximo, uma reunião entre as partes a fim

de que as questões possam ser totalmente definidas em relação a valores, tempo e

prazos de vigência do novo acordo.

Parabenizo  os  funcionários  da  saúde,  pois  realmente  merecem  esse  acordo.

Ficamos  muito  gratificados  em  poder  votá-lo  nesta  Casa.  Aproveito  para

cumprimentar o governo do Estado, que teve compreensão, sensibilidade e entendeu

ser justo o que lhe foi solicitado, atendendo plenamente às solicitações apresentadas.

Mas quero fazer uma ressalva, Sr. Presidente, que me parece da maior importância.

Os Estados brasileiros, por força da Emenda nº 29, têm de destinar 12% dos seus

recursos  orçamentários  para  a  saúde.  O  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais

apresentou um TAG, no início do ano ou no final do ano passado, preventivo, porque

poderia não ter condições financeiras para cumprir sua obrigação constitucional. O

TAG  foi  aprovado  por  unanimidade  no  final  do  ano  passado.  Então  ele  foi

apresentado preventivamente e foi aceito, votado e aprovado.

Agora, no final do ano, o governo entendeu que teria condições financeiras para

cumprir sua obrigação constitucional e está destinando, neste final de ano, mais ou

menos R$700.000.000,00 a R$800.000.000,00 para fazer cumprir os 12% da Emenda

nº  29.  Louvo  essa  atitude  do  Governador  Anastasia,  do  seu  governo,  pela

sensibilidade, disposição e intenção de cumprir a lei em um setor tão crucial para a
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vida do povo mineiro e brasileiro, que é a saúde. Lamentavelmente, Sr. Presidente,

estamos  fazendo  essa  campanha  “Assine  +  Saúde”  para  que  o  governo  federal

também entenda que é sua responsabilidade destinar os 10% do seu orçamento para

atender às necessidades de saúde da população brasileira.

Muitos  Estados  do  Brasil  recusam-se  a  cumprir  esse  preceito  constitucional,

liderados pelo Rio Grande do Sul, cujo Governador, Tarso Genro, diz, em alto e bom

som, para todo o Brasil ouvir: “Não vou cumprir a Constituição e não vou colocar os

12%”. Espero que ele ouça e aprenda com o Governador  Anastasia a fazer  uma

política correta e justa em benefício da saúde da população brasileira. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, em nome da Bancada do PMDB -

como Vice-Líder, represento o meu Líder Deputado Sávio Souza Cruz - e como fruto

de acordo com a Bancada do PT, encaminhamos favoravelmente ao acordo. Assim

vota a Bancada do PMDB.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Em nome da Liderança do PSDB, da mesma

forma encaminhamos favoravelmente ao acordo. O acordo iniciou-se pela manhã,

estendeu-se por toda a tarde e finalmente chegamos a um denominador comum que

atenda a todas as partes. O PSDB votará favoravelmente ao acordo.

Mas quero sublinhar as palavras do Deputado Carlos Mosconi, lembrando que a

saúde  é  financiada  sobretudo  pelo  SUS.  E  o  SUS é  tripartite:  governos  federal,

estadual e municipal. Lembro que o governo federal detém 70% da arrecadação do

País  e que compete aos Municípios  a  obrigação de gastar  15% com a saúde.  A

maioria deles gasta 20%. Todos os Estados têm a obrigação de gastar 12%. A grande

maioria não consegue. Minas Gerais vai conseguir. E a União, que detém 70% da

arrecadação do País, não gasta 4%. Esse é o grande absurdo. O colapso da saúde

de todo o  Brasil  está ocorrendo porque a União  se recusa a colocar  dinheiro  na

saúde. Se a União colocasse dinheiro nessa área não estaríamos na situação atual.

Portanto,  Sr.  Presidente,  em  nome  do  PSDB,  parabenizamos  o  Governador

Anastasia, por sua atitude, e todos os servidores presentes. Rogamos à União, ao
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governo federal que também coloque recursos na saúde, para que não aconteçam

movimentos como o de hoje. Era o que tinha a dizer. Votaremos favoravelmente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, primeiro gostaria de parabenizar as

trabalhadoras e os trabalhadores que aqui  estão em vigília.  Mais uma vez, vocês

provaram, conforme o refrão,  que o trabalhador unido jamais será vencido. Essas

palavras são verdadeiras e nesse caso comprovam que a união é importante para

nós.

O TAG é algo unilateral, porque não aprovamos TAG nenhum. Nós, do PT e do

PMDB, queremos que o governo aplique o recurso que deve aplicar na saúde e na

educação. Eu, que fui Prefeito, sei que isso é importante. Ninguém precisa dizer a um

Prefeito  que  é  importante  ele  aplicar  recursos na  saúde e na  educação.  Tem de

aplicar  e aplicar  bem. No caso dos Municípios,  15% para a saúde e 25% para a

educação é o mínimo que deve ser aplicado, porque isso não basta, precisamos de

mais. O Estado tem de aplicar ainda mais. Então queremos que o Estado aplique e

que o governo federal também faça a sua parte. O governo do Estado precisa aplicar

os recursos que lhe cabe aplicar, apesar de concordamos que o governo federal é

quem deve aplicar mais. O governo do Estado tem de cumprir o seu papel e aplicar

corretamente os recursos, abrindo mão desse TAG que não tem nada a ver.

Era isso, Sr. Presidente. O PT, em nome da minoria, é claro, vai votar a favor. Mais

uma vez, parabenizo os bravos guerreiros e as bravas guerreiras da saúde.

O  Sr.  Presidente  -  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 a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Aprovadas. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.451/2012 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão

de Fiscalização Financeira.

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,
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em turno único, do Projeto de Lei nº 3.320/2012 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs  612,  760,  771,  2.036,  2.089,  2.117,  2.549  e  2.551/2011,  uma  vez  que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

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 as

extraordinárias  de amanhã,  dia  14,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (-  A  ordem  do  dia  anunciada  é  a  publicada  na  edição  do  dia

14/11/2012.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.106/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Instituto Alexa de Desenvolvimento Humano, 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 3.106/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Alexa de Desenvolvimento Humano, com sede no Município de Uberlândia, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  escopo a  geração,  a

criação e a implementação de projetos nas áreas de educação, cultura, saúde e meio

ambiente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  culturais  e  de  resgate

histórico da diversidade brasileira; presta assistência social a comunidades carentes;

incentiva a formação de recursos humanos e a atualização profissional e técnica;



483
____________________________________________________________________________

difunde  valores  universais  como ética,  paz,  cidadania  e  democracia;  estimula  os

mecanismos de inclusão de pessoas necessitadas.

Tendo em vista o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Instituto  Alexa  de

Desenvolvimento Humano, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.106/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.318/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.318/2011  obriga

estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de interesse da

saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios da rede de

atenção em saúde da gestante afixado em local de fácil acesso ao público. O projeto

foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 93/2011, e ambos foram

publicados no “Diário do Legislativo” de 19/8/2011.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentaria.

Em requerimento aprovado em 14/2/2012, a Comissão de Constituição e Justiça

solicitou  que  o  projeto  fosse  baixado  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e de Saúde, para que fossem obtidas informações sobre a

existência de dotação orçamentária para as despesas decorrentes da medida nele

proposta.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

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

Vem a proposição, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito,

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

A proposição em análise visa a obrigar estabelecimentos de serviço de saúde e

estabelecimentos de serviço de interesse da saúde do Estado a manterem material

de divulgação sobre os benefícios da rede de atenção em saúde da gestante afixado

em local de fácil acesso ao público.

A rede de atenção em saúde da gestante a que se refere a proposição, também

conhecida como Projeto Mães de Minas,  propõe um conjunto de ações de saúde

voltadas para a proteção e o cuidado da gestante e da criança no primeiro ano de

vida.  O  Projeto  Mães  de  Minas  foi  instituído  por  meio  do  Decreto  nº  45.685,  de

10/8/2011, com o objetivo de reduzir  a mortalidade infantil  e materna por meio da

atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, ao recém-nascido e à criança de até um

ano de idade. O referido decreto estabelece a forma de cadastramento das gestantes,

disciplina a forma como se dará o seu acompanhamento durante a gravidez e o parto,

bem como outras medidas para a consecução dos seus objetivos.

A meta do Projeto Mães de Minas é reduzir a mortalidade infantil em Minas Gerais e

garantir que os partos ocorram de forma digna, assegurando as condições de saúde

da gestante e da criança. Os objetivos são garantir proteção social à gestante e à

criança de risco; identificar 100% das gestantes no Estado por meio da implantação

do Sistema de Identificação da Gravidez em Minas Gerais; acompanhar e monitorar

as gestantes e crianças menores de 1 ano por meio da implantação de uma central

de atendimento telefônico; e garantir assistência efetiva à gestante e à criança.

A requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi baixado em

diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de que a

referida Pasta se manifestasse sobre a existência de dotação orçamentária para a

execução das despesas decorrentes da implementação do disposto no projeto de lei

em exame. Em resposta à diligência,  a Secretaria  de Estado da Casa Civil  e  de

Relações Institucionais manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto, “tendo

em vista que a execução da referida lei  não ocasionará custos adicionais para os

estabelecimentos de saúde, e as despesas decorrentes correrão a conta de dotação

orçamentária da Secretaria de Estado de Saúde”.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou
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emenda para deixar mais claro que os estabelecimentos previstos no projeto de lei

têm caráter exemplificativo e não enumerativo, uma vez que, nos termos do parágrafo

único do art. 2º da proposição, a Secretaria de Estado de Saúde poderá, por meio de

resolução, prever outros estabelecimentos que deverão atender aos dispositivos do

projeto.

Concordamos  com  a  emenda  apresentada,  mas  entendemos  que  a  proposição

ainda merece reparos.

A obrigação imposta aos estabelecimentos da iniciativa privada de manter material

de divulgação referente ao Projeto Mães de Minas constitui uma ingerência do poder

público no setor privado. Afinal, o Estado está impondo ao particular a obrigação de

produzir  materiais de divulgação do Projeto Mães de Minas, com todos os custos

decorrentes  da  aplicação  da  medida,  sem  indicar  nenhum  tipo  de  compensação

financeira. Entendemos que essa imposição não é cabível, salvo se o material a ser

divulgado for fornecido pelo Estado.

Como a Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais informou

que  os  recursos  para  execução  das  despesas  decorrentes  da  implementação do

conteúdo da proposição em exame correrão por conta de dotação orçamentária da

Secretaria de Estado de Saúde, sugerimos deixar explícito no projeto de lei que o

material  de  divulgação  será  fornecido  por  essa  Secretaria.  Por  esse  motivo,

apresentamos a Emenda nº 2.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.318/2011,  no 1º

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

com a Emenda nº 2, a seguir redigida.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de

serviço de interesse da saúde do Estado públicos e privados obrigados a manter, em

local de fácil acesso ao público, material de divulgação a ser fornecido pela Secretaria

de  Estado  de  Saúde  sobre  o  Projeto  Mães  de  Minas,  instituído  pelo  Decreto  nº

45.685, de 10 de agosto de 2011.”.
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Adelmo Carneiro  Leão -

Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.522/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.522/2012 dispõe sobre o

Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma apresentada,

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, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  o  Conselho  Estadual  de  Trabalho,

Emprego  e  Geração  de  Renda,  órgão  colegiado,  de  caráter  permanente  e

deliberativo,  vinculado  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego,  de

composição paritária de trabalhadores, empregadores e do poder público estadual,

que tem por atribuição deliberar sobre as políticas de fomento e apoio à geração de

trabalho, emprego e renda e à qualificação profissional.

Criados  a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988,  em  um  contexto  de

democratização  do  País,  os  conselhos  de  políticas  públicas  são  canais

institucionalizados de participação que instituem uma nova modalidade de controle

público sobre a ação governamental e uma corresponsabilização quanto ao desenho

e  monitoramento  das  políticas  públicas.  São,  pois,  espaços  privilegiados  de

participação.

Em Minas Gerais, o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda - Ceter - foi

criado em julho  de  2000,  em substituição à  Comissão Estadual  de  Emprego.  De

acordo com a Mensagem nº 317, enviada a esta Casa em 29/10/2012, a proposição
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em  análise  tem  por  objetivo  criar  um  novo  marco  normativo  para  o  Conselho,

adequando-o às alterações supervenientes à edição da Lei nº 13.687, de 27/7/2000,

que o instituiu.  Essas alterações incidem sobre a nomenclatura do Conselho, sua

composição  e  o  seu  modo  de  atuação,  para  que  ele  possa  atender,  de  modo

eficiente, à finalidade a que se propõe.

Manifestamos  nosso  acordo  em  relação  à  proposição  em  comento.  Todavia,

julgamos  necessário  rever  o  disposto  no  seu  art.  5º,  que  prevê  que  "o  Ceter

promoverá  uma  conferência  anual,  a  ser  realizada  preferencialmente  no  mês  de

março,  para  a  qual  serão  convocadas  as  entidades  envolvidas  no  processo  de

geração  de  emprego,  trabalho  e  renda,  incluindo  outros  conselhos  e  comissões

municipais e estaduais".

As conferências constituem espaços deliberativos que têm por atribuição avaliar a

implementação  de  determinada  política  e  definir  diretrizes  e  prioridades  para  a

atuação governamental  naquela  área específica.  São,  em regra,  convocadas  pelo

conselho, que, no ato da convocação, estabelece as normas de seu funcionamento. É

preciso considerar que o período de um ano não é razoável para a implementação

das deliberações das conferências, uma vez que são de caráter mais abrangente, ao

contrário das ações constantes no planejamento estabelecido pelo Estado, em que

são detalhadas metas físicas e financeiras anuais. Além disso, até o planejamento do

Estado, delineado no Plano Plurianual de Ação Governamental, é pensado para um

período de quatro anos, com a possibilidade de revisão anual.

Propomos,  assim,  alterar  a  periodicidade  de  realização  de  conferências

estabelecida no projeto original. Apresentamos, para tanto, a Emenda nº 1 ao final

desse parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.522/2012, no

1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

"Art. 5º - O Ceter promoverá a Conferência Estadual do Trabalho ordinariamente a

cada dois  anos,  ou extraordinariamente  por  decisão da maioria  absoluta  de seus
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membros.”.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Carlos Pimenta - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 612/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei  nº 612/2011 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga 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 612/2011, na forma aprovada em 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga imóvel com área de

368,15m², situado na Rua Professor Augusto Filipi Wolf, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado a

instalações de centro multiúso, com vistas ao fortalecimento do comércio local; 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.

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  versam  sobre  a  matéria,  não
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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 612/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Dalmo Ribeiro Silva -

Anselmo José Domingos.

PROJETO DE LEI Nº 612/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  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 Jacutinga imóvel

com área de 368,15m² (trezentos e sessenta e oito vírgula quinze metros quadrados),

situado na Rua Professor Augusto Filipi Wolf, nesse Município, e registrado sob o nº

2.359,  a  fls.  1  do  Livro  2,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de

Jacutinga.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se a

instalações de centro multiúso, destinado ao fortalecimento do comércio local.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 760/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 760/2011 dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma original, e retorna 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  760/2011  tem  como  finalidade  desafetar  o  bem  público

constituído pelo trecho da Rodovia MG-05, constituído de 2,1km, compreendido entre

o trevo localizado na Av. José Cândido da Silveira e o entroncamento da BR-381.

Além da desafetação, a proposição autoriza a doação do trecho ao Município de Belo

Horizonte, de forma a que passe a integrar o perímetro urbano desse ente federativo

como via urbana. Se o donatário não der ao bem a finalidade prevista na proposição

no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, ele

reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia  MG-05  para  o  Município  de  Belo  Horizonte  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, será o Município de Belo Horizonte

que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.

O projeto de lei  em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam de alienação de bem público  estadual,  pois  a  transferência  de  titularidade

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,  não  acarreta  despesas  para  o  erário  e  não  tem  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 760/2011 no 2º

turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Lafayette de Andrada -

Délio Malheiros.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 771/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 771/2011 dispõe sobre a

transferência de domínio, do Estado para o Município de Carmópolis de Minas, de

trecho da Rodovia MG-270.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 771/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

desafetar o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-270 compreendido

entre o acesso ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a ponte sobre o Córrego

Lava-Pés.

Além da desafetação, a proposição autoriza a doação do trecho ao Município de

Carmópolis de Minas, de forma a que passe a integrar seu perímetro urbano como via

urbana. Se o donatário não der ao bem a finalidade prevista na proposição no prazo

de cinco anos contados da escritura pública de doação, ele reverterá ao patrimônio

do doador.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia MG-270 para o Município de Carmópolis de Minas 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. Assim, será o Município de Carmópolis de Minas

que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação.
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Após análise, conclui-se que o projeto em apreço se encontra de acordo com os

preceitos legais que tratam de alienação de bem público estadual, pois a alienação

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, 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 771/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no primeiro turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Lafayette de Andrada -

Délio Malheiros - Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 771/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Carmópolis de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-27 0 compreendido entre o acesso

ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a ponte sobre o Córrego Lava-Pés.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmópolis de

Minas a área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” integrará o perímetro urbano do

Município de Carmópolis de Minas e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - A área objeto da doação de que trata esta  lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2°.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.036/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  ao  Deputada  Rosângela  Reis,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.036/2011  visa

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Timóteo o imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo 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 2.036/2011, na forma aprovada em 1º turno, autoriza o Poder

Executivo  a  doar  ao  Município  de  Timóteo  o  imóvel  constituído  pelo  lote  285 da

quadra 16 do setor 28, com área de 487m², situado na Avenida 3 do Bairro Alegre,

naquele Município.

Atendendo  ao  interesse  público  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado ao desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade. Com igual

propósito, o art. 2º prevê a reversão do imóvel 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
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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 2.036/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gustavo Corrêa -

Délio Malheiros.

PROJETO DE LEI Nº 2.036/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo 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 Timóteo o imóvel

constituído pelo lote 285 da quadra 16 do setor 28, com área de 487m² (quatrocentos

e oitenta e sete metros quadrados), situado na Avenida 3 do Bairro Alegre, naquele

Município, e registrado sob o nº  29.350,  a fls.  250 do Livro 2-DB, do Cartório  de

Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado para

o desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º .

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.089/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.089/2011

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Em obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.089/2011,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar a doação ao Município de Itajubá de imóvel constituído pelos lotes

nºs 1, 2 e 3 do Loteamento São Judas Tadeu, com área total de 900m2, situado no

Bairro São Judas Tadeu, naquele Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear  as  decisões da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado à instalação de uma unidade básica de saúde;  e 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.

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

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 2.089/2011, no

2º turno, na forma do vencido no primeiro turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Corrêa -

Délio Malheiros.

PROJETO DE LEI Nº 2.089/2011

(Redação do vencido)
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá imóvel

constituído pelos lotes nºs 1, 2 e 3 do Loteamento São Judas Tadeu, com área total

de  900m2  (novecentos  metros  quadrados),  situado  no  Bairro  São  Judas  Tadeu,

naquele Município, registrado sob o nº 16.161, a fls. 258v do Livro 1-A, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

instalação de unidade básica de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

PARECER PARA 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.117/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.117/2011  visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Antônio  Dias  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo 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  2.117/2011,  na  forma  aprovada  em  1º  turno,  tem  como

finalidade autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais  -  DER-MG  -  a  doar  ao  Município  de  Antônio  Dias  imóvel  com  área  de

15.832,023m²,  conforme  descrição  em  anexo,  a  ser  desmembrado  da  área  de

36.000m² situada nas localidades denominadas Bananal e Gandra, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado à
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realização de projetos de atendimento à 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.

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  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 2.117/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Lafayette de Andrada -

Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 2.117/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Antônio Dias o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG - autorizado a doar  ao Município de Antônio Dias imóvel  com área de

15.832,023m² (quinze mil oitocentos e trinta e dois vírgula zero vinte e três metros

quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado da área de

36.000m² (trinta e seis mil metros quadrados) situada nas localidades denominadas

Bananal e Gandra, nesse Município, e registrada sob o nº 4.421, a fls. 280 do Livro 3-

E, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Antônio Dias.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à realização de

projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei 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 no parágrafo único do art. 1º.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo do ponto P1, definido pela

cerca de arame que cruza o Ribeirão Severo e definido pela coordenada plana UTM

7.828.488,793m  Norte  e  727.237,276m  Leste,  deste  seguindo  com  distância  de

27,550m e azimute  plano de 113º21'06”  chega-se-se ao  ponto  P2,  seguindo com

distância  de  12,221m  e  azimute  plano  de  86º20'26”  chega-se-se  ao  ponto  P3,

seguindo com distância de 5,805m e azimute plano de 131º01'58” chega-se ao ponto

P4,  seguindo com distância de 39,946m e azimute  plano 109º06'44”  chega-se ao

ponto P5, seguindo com distância de 24,582m e azimute plano de 91º18'53” chega-se

ao ponto  P6,  seguindo com distância  de 24,469m e azimute plano de 140º13'40”

chega-se  ao  ponto  P7,  seguindo  com  distância  de  28,309m  e  azimute  plano  de

153º00'08”  chega-se ao ponto P8,  seguindo com distância de 15,225m e azimute

plano de 157º32'48”  chega-se ao ponto P9,  seguindo com distância de 6,365m e

azimute  plano de 191º41'03”  chega-se  ao  ponto  P10,  seguindo com distância  de

17,039m  e  azimute  plano  de  210º57'54”  chega-se  ao  ponto  P11,  seguindo  com

distância  de  11,395m  e  azimute  plano  de  188º51'17”  chega-se  ao  ponto  P12,

seguindo com distância de 7,267m e azimute plano de 228º09'06” chega-se ao ponto

P13, seguindo com distância de 12,908m e azimute plano de 219º44'41” chega-se ao

ponto P14, seguindo com distância de 21,433m e azimute plano de 232º00'20” chega-

se ao ponto P15, seguindo com distância de 18,204m e azimute plano de 269º39'25”

chega-se ao  ponto  P16,  seguindo com distância  de  86,971m e azimute plano de

279º34'26” chega-se ao ponto P17, seguindo com distância de 45,444m e azimute

plano de 348º01'59” chega-se ao ponto P18, seguindo com distância de 24,730m e

azimute  plano  de  75º11'25”  chega-se  ao  ponto  P19,  seguindo  com  distância  de
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28,539m  e  azimute  plano  de  352º11'10”  chega-se  ao  ponto  P20,  seguindo  com

distância de 9,734m e azimute plano de 343º38'41” chega-se ao ponto P21, seguindo

com distância de 23,089m e azimute plano de 336º45'50” chega-se ao ponto P22,

seguindo com distância de 23,612m e azimute plano de 22º34'53” chega-se ao ponto

P1, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área de 15.832,023m²

(quinze mil oitocentos e trinta e dois vírgula zero vinte e três metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.549/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar  ao Município de São Francisco do Glória 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, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.549/2011, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco do Glória o imóvel

constituído de área com 10.000m², situado nesse Município, para que seja destinado

à construção de reservatório de água e posto de saúde municipal.

O art. 2º da proposição determina que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado

caso não seja,  no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de

doação, utilizado com a finalidade 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
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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 2.549/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva,  Presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Anselmo José

Domingos - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 2.549/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Francisco do  Glória  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 Francisco do

Glória  o  imóvel  constituído  de  área  com  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 13.571, a fls. 113 do Livro 3-AB, no 1º

Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à construção de

reservatório de água e posto de saúde municipal.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de

cinco  anos  contados  da  data  da  escritura  pública  de  doação,  utilizado  com  a

finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.551/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 2.551/2011 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Açucena 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  2.551/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Açucena o imóvel com área de 360m2, situado na Rua Antônio Alticiano,

nesse Município,

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado à

construção de uma unidade de saúde; 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.

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  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 2.551/2011, no

2º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Anselmo José Domingos

- Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.011/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Sem-Peixe o trecho que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 e retorna a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102, VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.011/2012,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade  desafetar  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da Rodovia  Raimundo

Agripino Soares - AMG - 900 -1760, entre o Km 12 e o Km 13, pertencente à entrada

da cidade de Sem-Peixe.

Além da desafetação, a proposição autoriza a doação do trecho ao Município de

Sem-Peixe, de forma que passe a integrar o perímetro urbano desse Município como

via urbana. Se o donatário não der ao bem a finalidade prevista no projeto no prazo

de cinco anos contados da escritura pública de doação, ele reverterá ao patrimônio

do doador.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia Raimundo Agripino Soares para o Município de Sem-Peixe 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.  Assim, será o Município de Sem-

Peixe  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.

Após análise, conclui-se que o projeto de lei em apreço se encontra de acordo com

os preceitos legais que tratam de alienação de bem público estadual, pois a alienação

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
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Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ademais, 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 3.011/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Anselmo José Domingos, relator - Lafayette de

Andrada - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 3.011/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Sem-Peixe o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  desafetado  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da  Rodovia

Raimundo Agripino Soares - AMG - 900 -1760 entre o Km 12 e o Km 13, pertencente

à entrada da cidade de Sem-Peixe.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sem-Peixe a

área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Sem-Peixe 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.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe “dispõe sobre
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a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna, agora, o projeto a esta

Comissão,  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em tela pretende criar 129 cargos de Oficial do Ministério Público, padrão

MP-34, e 418 cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, num total de

547 cargos 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.

O projeto também pretende criar 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, num total de 12 cargos comissionados, 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 decorrer das discussões de 1° turno foram aprova das a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao parágrafo único do art. 1º do projeto para corrigir erro material em

relação ao quantitativo de cargos de Oficial do Ministério Público, e a Emenda nº 2,

que introduz o parágrafo único no art. 2º da proposição, em referência ao Anexo III da

Lei nº 16.180, de 2006.

Não havendo outras observações, segue, anexa, a redação do vencido, que é parte

deste parecer.

Conclusão

Conforme exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.117/2012, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gustavo Corrêa -

Anselmo José Domingos.
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PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam criados 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 16 de junho de 2006:

I - 129 cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34;

II - 418 cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48.

Parágrafo único -  Em virtude do disposto  no  “caput”  deste  artigo,  o  número  de

cargos  de  Oficial  do  Ministério  Público,  padrão  MP-34,  passa  a  ser  de  mil

quatrocentos e cinquenta, e o de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, de mil

seiscentos e cinquenta, e o item I.1 do Anexo I da Lei nº 16.180, de 2006, alterado

pela Lei nº 18.800, de 1º de abril de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo I desta

lei.

Art.  2º  -  Ficam  criados  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão  do

Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,

constante no Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I - 2 (dois) cargos de Superintendente, padrão MP-83;

II - 8 (oito) cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

III - 1 (um) cargo de Coordenador I, padrão MP-71;

IV - 1 (um) cargo de Assessor IV, padrão MP-73.

Parágrafo único -  Em decorrência do disposto no “caput”,  o  Anexo III  da Lei  nº

16.180, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° , de de de 2012)
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“ANEXO I

(a que se refere o art. 3° da Lei n° 16.180, de 16 de junho de 2006.)

I.1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público

Quadro Específico de Provimento Efetivo

*  -  A tabela  contendo  o  Quadro  Específico  de  Provimento  Efetivo  do  Quadro

Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 15.11.2012.

ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 2° da Le i n° , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A - Grupo de Direção

* - A tabela contendo o Grupo de Direção do Quadro Específico de Provimento em

Comissão   do  Ministério  Público  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.11.2012.

B - Grupo de Assessoramento

*  -  A  tabela  contendo  o  Grupo  de  Assessoramento  do  Quadro  Específico  de

Provimento  em  Comissão   do  Ministério  Público  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 15.11.2012.

C - Grupo de Supervisão

* - A tabela contendo o Grupo de Supervisão do Quadro Específico de Provimento

em  Comissão   do  Ministério  Público  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.11.2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.451/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 286/2012, o projeto de lei em epígrafe institui a Gratificação por Risco à

Saúde  -  GRS  -  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Saúde,  reajusta  o  valor  da

Gratificação Complementar - GC -, de que trata a Lei Delegada nº 44, de 12 de julho
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de 2000, e dá outras providências.

Aprovado no 1º  turno com as Emendas nºs 1 a 3,  vem agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise propõe, em seu art. 1º, instituir a Gratificação por Risco à

Saúde - GRS - no âmbito do Sistema Estadual de Saúde. Em seu arts. 2º ao 6º, a

proposição visa reajustar o valor da Gratificação Complementar - GC -, instituída pelo

art.  1º  da  Lei  Delegada  nº  44,  de  2000,  destinada  aos  servidores  da  Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, além de estendê-la aos servidores

da  Fundação  Ezequiel  Dias  -  Funed -,  do  Hospital  Universitário  da  Universidade

Estadual de Montes Claros - Unimontes - e da Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas. Os arts. 7º e 8º do projeto alteram a

carreira e as tabelas de vencimento básico do Profissional de Enfermagem, de que

tratam as Leis nºs 15.462 e 15.786, ambas de 2005. O art.  9º altera a tabela do

vencimento básico dos profissionais da Hemominas, de que trata o Anexo I da Lei nº

15.786, de 2005, e, por último, o art. 10 institui o Abono de Serviços de Emergência

para os servidores ocupantes de cargos das carreiras mencionadas.

Conforme a exposição de motivos do Governador do Estado, a proposição tem por

objetivo a revisão da política remuneratória de servidores do Sistema Estadual de

Saúde, bem como o aprimoramento das carreiras nela tratadas.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes  e  com  demonstrativo  da  origem  dos
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recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa

com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão - Seplag - enviou a esta Casa a repercussão financeira da proposta por

meio  do  Ofício  nº  489/2012.  Foi  informado  que  o  impacto  financeiro  anual  com

encargos decorrente da implementação das propostas constantes no referido projeto

será de R$32,80 milhões para o ano de 2012. Já o impacto projetado para os anos de

2013,  2014 e 2015 será de R$78,87 milhões,  de R$90,26 milhões e de R$92,15

milhões , respectivamente.

Em relação às fontes de recursos e às demais disposições contidas no projeto de

lei, a Seplag esclarece que serão utilizados recursos ordinários e as fontes próprias

do setor saúde. Informa também que os acréscimos à folha de pagamento de pessoal

do  Poder  Executivo,  decorrentes da proposta em análise,  estão em conformidade

com os limites de despesas determinados pela LRF, têm adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informa, ainda, que o aumento de despesas

decorrente  do  referido  projeto  não afetará  as  metas de  resultados  fiscais,  sendo,

portanto, compatível com as diretrizes para a política remuneratória das carreiras do

Poder Executivo estadual, previstas na Lei nº 19.973, de 27/12/2011.

Além disso, destaca-se que o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº

19.973,  de  27/12/2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  2º  quadrimestre  de  2012,

publicado no Diário do Executivo em 27/9/2012, as despesas com pessoal do Poder

Executivo encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela LRF. Adicionando-se o

valor total do impacto financeiro da proposta, projetado para os exercícios de 2012,
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2013, 2014 e 2015, o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial de 46,55%,

considerando-se a RCL publicada no referido relatório.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de remuneração a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias

- LDO. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14.

Durante a tramitação do projeto em 2º turno na Comissão, o Deputado Lafayette de

Andrada apresentou proposta de emenda estabelecendo que a direção do Hospital

Regional de Barbacena,  unidade hospitalar  da Fundação Hospitalar  do Estado de

Minas Gerais - Fhemig -, será exercida por servidor ocupante de cargo em comissão

de recrutamento amplo assim como parte parte dos cargos em comissão de chefia e

assessoramento  técnico  ou  especializado,  supervisão  e  coordenação  do  Hospital

Regional de Barbacena,  unidade hospitalar  da Fundação Hospitalar  do Estado de

Minas Gerais - Fhemig.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.451/2012 na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Ficam acrescentados ao art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro

de 2007, os seguintes §§ 3º e 4º:

'Art. 6º - (…)

§ 3º - O cargo de direção do Hospital Regional de Barbacena, unidade hospitalar da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, será de recrutamento

amplo.

§  4º  -  Parte  dos  cargos  em  comissão  de  chefia  e  assessoramento  técnico  ou

especializado,  supervisão  e  coordenação  do  Hospital  Regional  de  Barbacena,

unidade hospitalar da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -,

serão de recrutamento amplo, conforme definido em regulamento.'.”.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Gustavo Corrêa -
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Anselmo José Domingos.

PROJETO DE LEI Nº 3.451/2012

(Redação do Vencido)

Institui a Gratificação por Risco à Saúde - GRS -, no âmbito do Sistema Estadual de

Saúde,  reajusta o valor  da Gratificação Complementar -  GC -,  de que trata a Lei

Delegada nº 44, de 12 de julho de 2000, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação por Risco à Saúde - GRS -, no âmbito do

Sistema Estadual de Saúde, ao servidor das carreiras de que trata o art. 1º da Lei nº

15.462,  de  13  de  janeiro  de  2005,  e  ao  servidor  das  carreiras  de  Analista

Universitário,  Técnico  Universitário,  Auxiliar  Administrativo  Universitário,  Analista

Universitário da Saúde e Técnico Universitário da Saúde, a que se referem os incisos

II,  III,  IV,  V  e  VI  do  art.  1º  da  Lei  nº  15.463,  de  13  de  janeiro  de  2005,  que

habitualmente  trabalhe  em  locais  insalubres  ou  em  contato  permanente  com

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio.

§ 1º - A GRS será devida nos seguintes percentuais, em razão do grau de risco à

saúde, calculado sobre o valor  do vencimento básico do cargo de provimento em

comissão DAD-1, a que se refere o Anexo I da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007, nos termos do regulamento:

I - 10% (dez por cento);

II - 20% (vinte por cento);

III - 40% (quarenta por cento).

§ 2º  -  A GRS não poderá ser percebida cumulativamente com os adicionais  de

insalubridade, periculosidade e por atividade penosa, de que trata o art. 13 da Lei nº

10.745, de 25 de maio de 1992.

§ 3º - O direito à percepção da GRS cessa com a eliminação das condições ou dos

riscos que motivaram a sua concessão.

Art. 2º - O valor da Gratificação Complementar - GC -, instituída pelo art. 1º da Lei

Delegada nº  44,  de  12  de  julho  de 2000,  destinada aos  servidores  da  Fundação

Hospitalar  do Estado de Minas Gerais -  FHEMIG -,  passa a corresponder  a 40%

(quarenta por cento)  do vencimento básico do respectivo  cargo,  a partir  de 1º  de
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agosto de 2012.

Art. 3º - Fica instituída a Gratificação Complementar - GC -, no âmbito da Fundação

Ezequiel Dias - Funed -,  destinada a servidores efetivos ocupantes de cargos das

carreiras  de  Auxiliar  de  Saúde  e  Tecnologia,  Técnico  de  Saúde  e  Tecnologia  e

Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia a que se referem os incisos XV, XVI e

XVII do art. 1º da Lei nº 15.462, de 2005, com valor correspondente a 40% (quarenta

por cento) do vencimento básico do respectivo cargo, a partir  de 1º de agosto de

2012.

Art. 4º - Fica instituída a Gratificação Complementar - GC -, destinada a servidores

efetivos  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  Universitário,  Técnico

Universitário, Auxiliar Administrativo Universitário, Analista Universitário da Saúde e

Técnico Universitário da Saúde a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do art. 1º

da Lei nº 15.463, de 2005, em exercício no Hospital Universitário da Universidade

Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  nas  unidades  a  ele  diretamente

subordinadas e na Escola Técnica de Saúde - Cept, com valor correspondente a 40%

(quarenta por cento)  do vencimento básico do respectivo  cargo,  a partir  de 1º  de

agosto de 2012.

Art. 5º - Os valores das gratificações de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º passarão a

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico do respectivo cargo,

a partir de 1º de agosto de 2013.

Art.  6º  -  Fica  instituída,  a  Gratificação  Complementar  -  GC  -,  no  âmbito  da

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas -,

destinada a servidores efetivos  ocupantes  de  cargos das  carreiras  de  Auxiliar  de

Hematologia e Hemoterapia,  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e

Analista de Hematologia e Hemoterapia, de que tratam os incisos XI, XII e XIII do art.

1º da Lei nº 15.462, de 2005, observados os seguintes critérios:

I - para o servidor efetivo ocupante de cargo da carreira de Auxiliar de Hematologia

e Hemoterapia:

a) 31,33% (trinta e um vírgula trinta e três por cento) sobre o vencimento básico a

partir de 1º de agosto de 2012;

b) 40,71% (quarenta vírgula setenta e um por cento) sobre o vencimento básico a
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partir de 1º de agosto de 2013;

II - para o servidor efetivo ocupante de cargo da carreira de Assistente Técnico de

Hematologia e Hemoterapia:

a) 19,09% (dezenove vírgula zero nove por cento) sobre o vencimento básico a

partir de 1º de agosto de 2012;

b) 27,6% (vinte e sete vírgula seis por cento) sobre o vencimento básico a partir de

1º de agosto de 2013;

III  -  para  o  servidor  efetivo  ocupante  de  cargo  da  carreira  de  Analista  de

Hematologia e Hemoterapia:

a) 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico a partir de 1º de agosto de

2012;

b) 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico a partir de 1º de agosto de

2013.

Art. 7º - A tabela constante no item I.2.4 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo I.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, os servidores posicionados, na

data  de publicação desta lei,  em grau superior  ao “J”  de  qualquer  dos níveis  da

estrutura da carreira de Profissional de Enfermagem serão reposicionados nos termos

de regulamento, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

Art. 8º - As tabelas constantes no item I.2.4 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de

outubro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de agosto de 2012, na forma do

Anexo II.

Art. 9º - As tabelas constantes nos itens I.3.1, I.3.2 e I.3.3 do Anexo I da Lei nº

15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de agosto de 2012, na forma do

Anexo III.

Art. 10 - Fica assegurado, a partir de 1º de agosto de 2012, o Abono de Serviços de

Emergência aos servidores ocupantes de cargos das carreiras de Auxiliar de Apoio à

Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde,

Profissional de Enfermagem e Médico, a que se referem os incisos VI, VII, VIII, IX e X

do art. 1º da Lei nº 15.462, de 2005, em efetivo exercício na Fhemig, observados os

critérios estabelecidos no Anexo IV, nos termos de regulamento.
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

...............................................................................................................................

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária de trabalho: 20, 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Profissional de Enfermagem, carga horária 20, 30 ou

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

1.2 Tabelas de Vencimento das Carreiras da FHEMIG

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico das Carreiras do Profissional de Enfermagem,

carga  horária  20  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.11.2012.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico das Carreiras do Profissional de Enfermagem,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.11.2012.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico das Carreiras do Profissional de Enfermagem,
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carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

15.11.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

1.3 Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de Vencimento Básico das  Carreiras  do Auxiliar  de  Hematologia e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 15.11.2012.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de Vencimento Básico das  Carreiras  do Auxiliar  de  Hematologia e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 15.11.2012.

I.3.2. Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  do  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  24  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  do  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  do  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.
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I. 3.3. Analista de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico das Carreiras  do Analista de Hematologia e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 15.11.2012.

Carga horária: 40 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico das Carreiras  do Analista de Hematologia e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 15.11.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de 2012)

TABELA DE VALORES DO ABONO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

I . Para servidores da carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde - AUAS - em efetivo

exercício na Urgência/Emergência e CTIs

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

II . Para servidores da carreira de Técnico Operacional da Saúde - TOS - em efetivo

exercício na Urgência e Emergência e CTIs

II . 1 - Hospital João XXIII

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

II . 2 - Demais Unidades da Rede Fhemig

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

III  .  Para servidores da carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde -

AGAS

III . 1 - Hospital João XXIII - Urgência / Emergência e CTIs

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

III . 2. Demais Unidades da Rede Fhemig - CTIs

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

III . 3. Demais Unidades da Rede Fhemig - Urgência/Emergência - Todos os Níveis

e Contratos Administrativos

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

IV - Para servidores da carreira de Profissional de Enfermagem

IV . 1. Emergência e Urgência e CTI do Hospital João XXIII

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

IV . 2. Demais Unidades da Rede Fhemig - CTI

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

IV . 3. Urgência/Emergência das demais Unidades da Rede Fhemig

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

V - Para servidores da carreira de Médico e Cirurgiões Bucomaxilofaciais

* - O quadro com a Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 15.11.2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.534/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, “autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no âmbito

do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano Nacional de Gestão de Risco e

Resposta a Desastres Naturais”.

Aprovado no 1º turno, na forma original, retorna a matéria a esta Comissão para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Fundamentação

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

crédito com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do
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Crescimento - Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais,

até o limite de R$453.000.000,00, a serem aplicados nas intervenções de prevenção

a enchentes e deslizamentos de encostas nos Municípios.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, 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.

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

dos  limites  e  condições  fixados  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 em 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;

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 feita pelo 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
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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.

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

suas 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.

A Resolução  n° 40,  de  2001,  determina,  em  seu  art.  3°,  que,  ao  final  do  15°

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  períod o  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 2° quadrimestre de 2012,  elaborado pela Secretaria de

Estado  de  Fazenda,  o  percentual  da  DCL sobre  a  RCL é  de  173,96%,  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°,

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

que:

“Art. 32 - (...)

§ 3º - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, c onsiderar-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, o Projeto de Lei nº 3.471/2012 - Projeto de Lei

Orçamentária  -  fixa  as  despesas  de  capital  em  R$  9.036.307.700,00  para  2013,

enquanto  as  operações  de  crédito  previstas  totalizam  R$  2.541.292.233,00.

Adicionando-se ao montante das receitas de operação de crédito previstas o valor da
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operação de crédito que se pretende contratar, ou seja, R$ 453.000.000,00, obtém-se

o valor de R$ 2.994.292.233,97, inferior, portanto, ao total 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 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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.534/2012, no 2º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva,  Presidente - Lafayette de Andrada, relator  -  Antônio Júlio -

Rosângela Reis - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.299 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.299/2011, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais dos Altinos, 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° 1.299/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais  dos

Altinos, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais dos Altinos, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.388 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.388/2011, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Gildete Cunha Rocha, 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° 1.388/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Gildete  Cunha  Rocha  -

Agicro -, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  Gildete

Cunha Rocha - Agicro -, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.573 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.573/2011, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Ribeiro Neves, com sede no Município

de São Francisco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.573/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ribeiro Neves, com sede no

Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  Ribeiro

Neves, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.309 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.309/2012, de autoria do Deput ado Tadeu Martins Leite, que

declara de utilidade pública o Grupo Social Porfírio Francisco de Souza, com sede no

Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.309/2012

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Social Porfírio Francisco de Souza,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Grupo  Social  Porfírio

Francisco de Souza, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.322 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.322/2012, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara
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de utilidade pública a Associação Missionária Vida e Luz, com sede no Município de

Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.322/2012

Declara de utilidade pública a Associação Missionária Vida e Luz,  com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Missionária Vida e Luz,

com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.325 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.325/2012, de autoria da Deput ada Luzia Ferreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Lar  do  Idoso  Recanto  da  Paz,  com  sede  no

Município de Rio Manso, 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° 3.325/2012

Declara de utilidade pública a entidade Lar do Idoso Recanto da Paz de Rio Manso,

com sede no Município de Rio Manso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar do Idoso Recanto da Paz
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de Rio Manso, com sede no Município de Rio Manso.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.334 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.334/2012, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a  Ação Social  Paroquial  Santa  Inês -  ASPSI  -,  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° 3.334/2012

Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Paroquial Santa Inês - ASPSI -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social Paroquial Santa

Inês - ASPSI -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.335 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.335/2012, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Centro Comunitário de Educação Infantil Instituto Tia Lúcia, 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° 3.335/2012

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Educação Infantil Instituto Tia

Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário  de Educação

Infantil Instituto Tia Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.341 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.341/2012, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu, com

sede no Município de Jacinto, 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° 3.341/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São Judas Tadeu, com sede

no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária São Judas

Tadeu, com sede no Município de Jacinto.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.382 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.382/2012, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Beneficente  Cristã  do  Bairro  São

Benedito e Adjacência, com sede no Município de Santa Luzia, 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° 3.382/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Cristã,  com  sede  no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Cristã, com

sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.385 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.385/2012, de autoria do Deput ado Anselmo José Domingos,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Universidade  Brasileira  de  Artes  Marciais

Interestilos e Terapias Orientais - Ubamito -, com sede no Município de Juatuba, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.385/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  1ª  Universidade  Brasileira  de  Artes  Marciais,

Interestilos e Terapias Orientais - Ubamito -, com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a 1ª Universidade Brasileira de Artes

Marciais,  Interestilos  e Terapias  Orientais  -  Ubamito -,  com sede no Município  de

Juatuba.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.400 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.400/2012, de autoria do Deput ado  Vanderlei Miranda, que

declara de utilidade pública a Associação Novo Viver, 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° 3.400/2012

Declara de utilidade pública a Associação Novo Viver, 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 Novo Viver, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.408 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.408/2012, de autoria do Deput ado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública a Associação Arca de Noé, 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° 3.408/2012

Declara de utilidade pública a Associação Arca de Noé, 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 Arca de Noé, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.409 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.409/2012, de autoria do Deput ado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social Reencontrar, 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° 3.409/2012

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Social Reencontrar, com
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sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Desenvolvimento Social

Reencontrar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.491/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.491/2012, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. e dá

outras providências, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.491/2012

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil

S.A. 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 junto ao

Banco do Brasil S.A., até o valor de R$3.653.733.000,00 (três bilhões seiscentos e

cinquenta e três milhões setecentos e trinta e três mil reais), a serem aplicados na

execução do Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais - PDMG.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere

o “caput”  serão aplicados em atividades e projetos  do Estado,  especialmente em

ações definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - nas áreas a

seguir relacionadas:

I - modernização da gestão;
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II - infraestrutura;

III - infraestrutura rodoviária;

IV - mobilidade urbana;

V - saneamento, com prioridade para a região atendida pela Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas

Gerais;

VI - habitação;

VII - cultura;

VIII - turismo;

IX - esportes e juventude;

X - segurança.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como contragarantia  à

garantia da 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 da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, aos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Luzia Ferreira - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.499/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.499/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  n° 76/2012,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 29 de junho de 2012, 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 RESOLUÇÃO N° 3.499/2012

Ratifica  o  Convênio  n° 76/2012,  celebrado  pelo  Cons elho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 29 de junho de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio n° 76/2012, ce lebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 29 de junho de 2012, que autoriza o Estado a

dispensar o pagamento de créditos tributários de Imposto sobre Operações Relativas

à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - de responsabilidade da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.501/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.501/2012, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Segundo Programa de

Modernização  da  Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,  Financeira  e

Patrimonial das Administrações Estaduais com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico  e  Social  e  altera  a  Lei  nº  18.583,  de  14  de  dezembro  de  2009,  foi

aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.501/2012

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito, no âmbito do Segundo

Programa  de  Modernização  da  Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,
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Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais,  com o Banco Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social e altera a Lei nº 18.583, de 14 de dezembro de

2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a contratar  operação de crédito,  no

âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, até o limite

de R$93.329.487,97 (noventa e três milhões trezentos e vinte e nove mil quatrocentos

e  oitenta  e  sete  reais  e  noventa  e  sete  centavos),  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social,  a  serem aplicados na execução das ações

estabelecidas  no  Segundo  Programa  de  Modernização  da  Administração  das

Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais -

PMAE II (Moderniza Minas).

Parágrafo único - A operação de crédito a que se refere o “caput” tem por objetivo

financiar  atividades  e  projetos  do  Estado alinhados  às  redes  de  desenvolvimento

integrado definidas pela Lei nº 20.008, de 4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano

Mineiro de  Desenvolvimento Integrado,  e constantes no Plano Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, instituído pela Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de

2012, especialmente na execução do projeto GRP Minas, parte integrante da ação

orçamentária  Governo  Digital;  do  projeto  Gestão  do  Conhecimento,  da  ação

Governança em Rede;  e do  projeto  Centro  de  Serviços Compartilhados,  da ação

Inovação na Gestão Pública.

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

realização da operação de crédito prevista nesta lei, os recursos de que tratam os

arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, aos juros e demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5º - O "caput" do art. 1º da Lei nº 18.583, de 14 de dezembro de 2009, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração das Receitas e da

Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE -, nos

termos da Resolução nº 3.653, de 17 de dezembro de 2008, do Banco Central do

Brasil,  mediante  contratação  de  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico e Social  -  BNDES -,  até  o  limite  de  R$4.674.242,98

(quatro milhões seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e

noventa e oito centavos).”.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Presidência do Deputado Rômulo Viegas

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

Questão de ordem -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:

Projetos  de  Resolução  nºs  3.558  a  3.571/2012  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.572  a

3.577/2012 - Requerimentos nºs 3.818 a 3.820/2012 - Comunicações: Comunicações

da  Comissão  Especial  das  Enchentes  e  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  -

Questões de ordem; discurso do Deputado João Vítor Xavier; questões de ordem - 2ª

Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de

Pareceres:  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.499/2012;

aprovação  -  Discurso  do  Deputado  Rogério  Correia  -  Questão  de  ordem  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

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

Arantes  -  Antônio  Júlio  -  Bonifácio  Mourão -  Carlos  Henrique -  Carlos  Pimenta  -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - João Leite - João

Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  14h8min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Glaycon Franco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado João Vítor  Xavier  -  Sr.  Presidente,  vou desenvolver  meu raciocínio

para, no final, apresentar minha questão de ordem a respeito de matéria publicada no

jornal “Hoje em Dia” de hoje, a respeito do orçamento federal. Essa matéria,  para

nossa surpresa, informa que obras prioritárias para a Região Metropolitana de Belo

Horizonte não estão incluídas no orçamento do DNIT para o próximo ano. Peço a

atenção do nobre Deputado Rogério Correia, que me citava recentemente na internet:

não constam no orçamento do DNIT para o próximo ano a BR-381, a BR-040, o anel

rodoviário - obras tão importantes. Na semana passada, V. Exa. citava no Twitter que

o nosso discurso em relação à BR-381 iria acabar. Para minha tristeza, Deputado

Rogério Correia, parece que nem o discurso nem a mortalidade vão acabar, porque

no orçamento do DNIT não consta solução financeira para a nossa BR-381. Portanto,

Sr. Presidente, venho aqui para encaminhar a minha questão de ordem, para ver se é

possível que nossa Mesa encaminhe um pedido de informações ao DNIT, ao governo

federal, para saber se haverá recurso ou não para a obra da BR-381 no próximo ano.

Porque, infelizmente, ao que tudo indica, a matança na BR-381 vai continuar. A vinda

do Ministro Paulo Sérgio Passos a Belo Horizonte parece nada mais ter sido que mais

uma jogada para  a arquibancada,  para o  povo mineiro.  A BR-381 é a obra mais

importante de Minas Gerais e do Brasil e, para nossa surpresa, ela não consta no

orçamento do DNIT para o próximo ano, de maneira diferente do que disse o Ministro

Paulo Sérgio Passos ao nosso Governador em visita  na semana passada.  Então,

infelizmente, parece que não vão acabar nem o nosso discurso nem a nossa tristeza
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nem a insatisfação  do  povo mineiro  com a  BR-381.  E o  principal:  parece que  a

mortalidade não vai  terminar  na  BR-381 nem no anel  rodoviário  nem na BR-040,

porque  o  governo  federal,  mais  uma  vez,  envia  o  orçamento  do  DNIT  para  o

Congresso Nacional sem nele constar um recurso que é fundamental para o povo

mineiro. Não faz sentido continuarmos compactuando com essa vergonha, com essa

carnificina que é a BR-381, a BR que mais mata no Brasil, a BR que mais ceifa vidas

de mineiros e brasileiros no nosso país. Falo isso lamentando profundamente, como

Deputado votado no eixo da BR381,  como Deputado dessa região  e que luta há

alguns anos pela causa da BR-381. Perdi inúmeros amigos e conterrâneos nessa BR.

Infelizmente,  Sr.  Presidente,  na  semana  passada,  quando  elogiava  a  Presidente

Dilma pela decisão acertada de finalmente resolver essa questão, deparei-me com

essa notícia de que o orçamento do DNIT não contempla a obra da BR-381, do anel

rodoviário, da BR-040 e muito menos do rodoanel, que é o grande instrumento para

solucionar  a  questão  da  mobilidade  e  acabar  com  a  carnificina  que  é  o  Anel

Rodoviário de Belo Horizonte. Como Deputado votado em Belo Horizonte, na Grande

BH e no eixo da BR-381, não posso me calar com a informação que está publicada

hoje no jornal “Hoje em Dia”. Por isso, encaminho minha questão de ordem para que

a Mesa desta Casa,  representando o povo mineiro,  que é a nossa função,  envie

pedido de informação ao DNIT e ao governo federal sobre se ocorrerão ou não no

ano  que  vem  as  obras  da  BR-381.  Penso  que,  lamentavelmente,  continuaremos

falando sobre essa questão. Tenho certeza de que o Deputado Rogério Correia, que

na semana passada me falava sobre esse assunto na internet - aliás, com extrema

alegria  também,  porque  parecíamos  ter  a  solução  -,  lamenta  tanto  quanto  eu  a

informação que hoje está no jornal “Hoje em Dia”, de Belo Horizonte. Não dá mais

para conviver, de forma passiva, com a carnificina nas rodovias federais de Minas

Gerais nem com o que está acontecendo - o povo de Belo Horizonte e da Grande BH

morrendo sem solução, sem obras fundamentais a serem executadas pelo governo

federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a
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receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.558/2012

Ratifica  concessão  de regime especial  de  tributação  ao  setor  de  fabricação  de

material elétrico para instalação em circuito de consumo, nos termos do art. 225-A da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1  ° -  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  es pecial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de material elétrico para

instalação  em  circuito  de  consumo,  signatário  de  protocolo  de  intenções  com  o

Estado,  nos  termos  do art.  225-A da Lei  n° 6.763,  d e  26  de  dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem n° 245/2012.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.559/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  segmento  econômico  de

fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, nos termos do art. 225-A 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 segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos

isolados, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A

da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 248/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.560/2012

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 293/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.561/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de embalagens

e artefatos de material plástico para uso industrial, nos termos do art. 225-A 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 fabricante de embalagens e artefatos de material plástico para uso

industrial, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-

A da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 295/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.562/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  fabricante  de

refrigerantes, nos termos do art. 225-A 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 fabricante de refrigerantes, signatário de protocolo de intenções com

o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 296/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.563/2012

Ratifica  concessão  de  Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, nos

termos do art. 225-A 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, nos termos

do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao contribuinte mineiro do

setor de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, considerando-se a exposição

de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 297/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.564/2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  ao

contribuinte mineiro do setor de produtos têxteis, nos termos do art. 225-A da Lei nº
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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 produtos têxteis, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 298/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.565/2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de equipamentos médico-

hospitalares, 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 segmento econômico de fabricação de equipamentos médico-hospitalares,

nos  termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 299/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.566/2012

Ratifica concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do setor

de fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes  para  diagnósticos “in

vitro”, 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
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mineiro do setor de fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes para

diagnósticos “in vitro”, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, conforme exposição de motivos encaminhada pelo Poder Executivo por meio

da Mensagem nº 300/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.567/2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico de distribuição de papel para impressão

e serviços, nos termos do art. 225-A 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  regimes  especiais  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de distribuição de papel para impressão

e serviços, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

considerando  a  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº

301/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.568/2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  tubos  e  acessórios  de  material

plástico para uso na construção civil, nos termos do art. 225-A 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, nos termos do



541
____________________________________________________________________________

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao segmento econômico de

tubos e acessórios de material plástico para uso na construção civil, considerando a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 302/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.569/2012

Ratifica regime especial  de tributação concedido ao setor de fabricação de fios,

cabos e condutores elétricos isolados, 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 fios, cabos e condutores elétricos isolados, 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 308/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.570/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor produtor de eletrônicos,

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 eletrônicos, 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 outro Estado, conforme exposição de motivos encaminhada
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por meio da Mensagem nº 309/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.571/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor eletrônico, nos termos do

art. 225-A 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 eletrônico, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos

termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme

exposições de motivos encaminhadas por meio das Mensagens nºs 238, 241, 243,

247, 249 e 250/2012.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE LEI Nº 3.572/2012

Declara  de  utilidade  pública  estadual  a  Fundação  Educacional  Cultural  João

Calvino, com sede no Município de Resplendor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional Cultural João

Calvino, com sede no Município de Resplendor.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Ivair Nogueira

Justificação:  A  Fundação  Educacional  Cultural  João  Calvino,  sediada  em

Resplendor,  é uma entidade civil,  sem fins  lucrativos,  legalmente constituída. Tem
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como finalidade realizar e divulgar programas sociais de interesse da comunidade

carente da região;  criar,  manter  e administrar  programas de serviço à cultura e à

educação  através  de  canais  próprios  de  radiodifusão  cultural  e  educacional,  sem

finalidades comerciais; executar serviços de retransmissão ou distribuição de sinais

de rádio e televisão em regime simultâneo ou misto; fundar e manter creches, bem

como cursos e  escolas  de todos os graus e ainda instituir  e  conceder  bolsas de

estudos  e  estágios.  Cumpre  suas  finalidades  estatutárias,  no  que  concerne  às

atividades de divulgação e realização de programas e projetos sociais, educativos,

culturais e comunitários, com priorização de atividades destinadas às comunidades

carentes,  especialmente  a  idosos,  crianças  e  pessoas  com  deficiência,  e  outras

atividades que visam também preservar o folclore e as tradições populares da região

e manter a população informada sobre os principais acontecimentos de interesse da

comunidade.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/1998,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.573/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Integração Sócio-

Cultural dos Afrodescendentes de Machado - Adesam -, com sede no Município de

Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e

Integração Sócio-Cultural dos Afrodescendentes de Machado - Adesam -, com sede

no Município de Machado.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.
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Ivair Nogueira

Justificação:  A Associação  de  Desenvolvimento  e  Integração  Sócio-Cultural  dos

Afrodescendentes de Machado - Adesam -, sediada em Machado, é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem por objetivo criar, manter e

administrar  atividades  e  programas  de  desenvolvimento  cultural,  esportivo  e

educacional e de preservação de raízes culturais da população da região onde atua,

promover o desenvolvimento econômico e social, combater à pobreza e proteger os

direitos da infância e da adolescência.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos  da legislação em vigor,  especialmente a Lei  nº 12.972,  de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430 de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto 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 3.574/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Paz, Amor e Fé, com sede

no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Paz, Amor e

Fé, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Comunitária Paz, Amor e Fé, com sede em Betim, tem

como objetivo promover e executar projetos em prol da dignidade de seus assistidos

em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, éticas, religiosas, sem

discriminação.

Proporciona a garantia de acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis,

programas e planos de ação; presta serviços de apoio a outras organizações sem fins
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lucrativos e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins. Promove parcerias,

convênios  e  contratos  com  instituições  governamentais  e  não  governamentais,

nacionais  e  internacionais;  mantém  publicações  técnicas  especializadas  sobre

trabalho e assuntos relativos às suas atividades; estabelece convênios com órgãos

públicos federais, entre outras atribuições.

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 3.575/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Beneficentes  do  Bairro  Ribeiro

Cardoso - ABBRC -, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação  dos  Beneficentes  do

Bairro Ribeiro Cardoso - ABBRC -, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação dos Beneficentes do Bairro Ribeiro Cardoso - ABBRC -,

com sede no Município de Entre-Rios de Minas, tem por finalidade o combate à fome

e  à  pobreza;  proporcionar  moradia  digna  através  de  programas  comunitários

habitacionais;  desenvolver  atividades  culturais,  esportivas,  recreativas  e  de  lazer;

promover a proteção, o amparo e o atendimento às crianças e aos idosos carentes;

criar cursos em diversos segmentos; implementar curso de alfabetização; integrar os

jovens e adultos ao mercado de trabalho; realizar oficinas de artesanato; proporcionar

assistência médica, dentária e psicológica;  realizar campanha para distribuição de

agasalhos; desenvolver trabalho de conscientização para proteger e preservar o meio

ambiente;  proteger  a  saúde  das  famílias  vulnerabilizadas;  realizar  campanha  de

combate  às  doenças  transmissíveis  e  infecto-contagiosas  em  integração  com  os

órgãos  competentes;  patrocinar  ações  de  proteção,  habilitação,  reabilitação  e
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integração com os órgãos competentes; patrocinar ações de proteção, habilitação,

reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas com deficiência.

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 3.576/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente ao Carente - Asbec -, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente ao Carente -

Asbec -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A Associação  Beneficente  ao  Carente,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades

precípuas dar assistência social a carentes, recuperação física e moral de viciados,

homossexuais, prostitutas, crianças, adolescentes e idosos; dar assistência social e

médico-odontológica;  promover  cursos  profissionalizantes,  na  medida  de  sua

capacidade financeira; reunir com os familiares dos assistidos, orientando-os quanto

à  reintegração  na  sociedade  e  na  família  e  promover  a  capacidade  pessoal  de

melhoria sócio-financeira de cada assistido.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.577/2012

Altera a Lei  nº  14.309,  de 19 de junho de 2002,  que dispõe sobre as  políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, em conformidade à Lei Federal nº

12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 2002, o seguinte art. 3-A:

“Art. 3-A - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I  -  área de preservação permanente -  APP: área protegida,  coberta ou não por

vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a

paisagem,  a  estabilidade  geológica  e  a  biodiversidade,  facilitar  o  fluxo  gênico  de

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

II - reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,

delimitada nos termos do art. 14, com a função de assegurar o uso econômico de

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,

bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa;

III  -  área  rural  consolidada:  área  de  imóvel  rural  com  ocupação  antrópica

preexistente  a  22  de  julho  de  2008,  com  edificações,  benfeitorias  ou  atividades

agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

IV -  pequena propriedade ou posse rural  familiar:  aquela  explorada mediante  o

trabalho  pessoal  do  agricultor  familiar  e  empreendedor  familiar  rural,  incluindo os

assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da

Lei Federal no 11.326, de 24 de julho de 2006;

V  -  uso  alternativo  do  solo:  substituição  de  vegetação  nativa  e  formações

sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais,

de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos

urbanos ou outras formas de ocupação humana;

VI - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de

benefícios  econômicos,  sociais  e  ambientais,  respeitando-se  os  mecanismos  de
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sustentação  do  ecossistema objeto  do  manejo  e  considerando-se,  cumulativa  ou

alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos

produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;

VII - utilidade pública:

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de

transporte,  sistema viário,  inclusive  aquele  necessário  aos parcelamentos  de  solo

urbano  aprovados  pelos  Municípios,  saneamento,  gestão  de  resíduos,  energia,

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições

esportivas  estaduais,  nacionais  ou  internacionais,  bem  como  mineração,  exceto,

neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;

c) atividades e obras de defesa civil;

d)  atividades  que  comprovadamente  proporcionem  melhorias  na  proteção  das

funções ambientais referidas no inciso I deste artigo;

e)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional

ao  empreendimento  proposto,  definidas  em  ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo

Estadual;

VIII - interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais

como prevenção,  combate e controle do fogo, controle da erosão,  erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b)  a  exploração  agroflorestal  sustentável  praticada  na  pequena  propriedade  ou

posse  rural  familiar  ou  por  povos  e  comunidades  tradicionais,  desde  que  não

descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da

área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades

educacionais  e  culturais  ao  ar  livre  em  áreas  urbanas  e  rurais  consolidadas,

observadas as condições estabelecidas nesta lei;

d)  a  regularização  fundiária  de  assentamentos  humanos  ocupados

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas,
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observadas as condições estabelecidas na Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de

2009;

e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de

efluentes  tratados  para  projetos  cujos  recursos  hídricos  são  partes  essenciais  da

atividade;

f)  as  atividades  de  pesquisa  e  extração  de  areia,  argila,  saibro  e  cascalho,

outorgadas pela autoridade competente;

g)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à

atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Estadual;

IX - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando

necessárias à travessia de curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a

obtenção  de água  ou  à  retirada  de  produtos  oriundos  das  atividades  de  manejo

agroflorestal sustentável e acesso a tanques-rede para aquicultura;

b)  implantação  de  instalações  necessárias  à  captação  e  condução  de  água  e

efluentes  tratados,  desde  que comprovada a  outorga  do direito  de  uso  da  água,

quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

e)  construção  de  moradia  de  agricultores  familiares,  remanescentes  de

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas

rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos

previstos na legislação aplicável;

h)  coleta de produtos não madeireiros  para  fins  de  subsistência  e produção de

mudas,  como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de

acesso a recursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros

produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem
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prejudique a função ambiental da área;

j)  exploração agroflorestal  e  manejo  florestal  sustentável,  comunitário  e  familiar,

incluindo  a  extração  de  produtos  florestais  não  madeireiros,  desde  que  não

descaracterizem  a  cobertura  vegetal  nativa  existente  nem  prejudiquem  a  função

ambiental da área;

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo

impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama - ou do

Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -;

X  -  vereda:  fitofisionomia  de  savana,  encontrada  em  solos  hidromórficos,

usualmente  com  palmáceas,  sem  formar  dossel,  em  meio  a  agrupamentos  de

espécies arbustivo-herbáceas;

XI - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá

início a um curso d’água;

XII - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;

XIII - leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água

durante o ano;

XIV  -  área  verde  urbana:  espaços,  públicos  ou  privados,  com  predomínio  de

vegetação,  preferencialmente  nativa,  natural  ou  recuperada,  previstos  no  plano

diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponíveis para

construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da

qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria

paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

XV -  várzea  de inundação ou planície de inundação:  áreas  marginais  a  cursos

d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas;

XVI - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação

adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente;

XVII  -  relevo  ondulado:  expressão  geomorfológica  usada  para  designar  área

caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade

permite  sua  classificação  como  relevo  suave  ondulado,  ondulado,  fortemente

ondulado e montanhoso.

XVIII - pousio: prática de interrupção de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou
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silviculturais, por no máximo cinco anos, em até 25% (vinte e cinco por cento) da área

produtiva da propriedade ou posse, para possibilitar a recuperação da capacidade de

uso ou da estrutura física do solo;

XIX - área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada: área não

efetivamente utilizada, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 6º da Lei Federal no 8.629,

de 25 de fevereiro de 1993, ou que não atenda aos índices previstos no referido

artigo, ressalvadas as áreas em pousio;

XX - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica

por  águas,  cobertas  originalmente  por  florestas  ou  outras  formas  de  vegetação

adaptadas à inundação;

XXI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do “caput” do art. 47

da Lei Federal no 11.977, de 7 de julho de 2009.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos

imóveis a que se refere o inciso IV deste artigo às propriedades e posses rurais com

até quatro módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem como

às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades

tradicionais que façam uso coletivo do seu território.”.

Art.  2º  -  O art.  10  da  Lei  nº  14.309,  de  2002,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  10  -  Considera-se  área  de  preservação  permanente,  em  zonas  rurais  ou

urbanas, para os efeitos desta lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do

leito regular, em largura mínima de:

a)  30  (trinta)  metros,  para  os  cursos  d’água  de  menos  de  10  (dez)  metros  de

largura;

b)  50  (cinquenta)  metros,  para os  cursos d’água que tenham de 10 (dez)  a 50

(cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200

(duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a

600 (seiscentos) metros de largura;
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a

600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima

de:

a)  100 (cem) metros,  em zonas rurais,  exceto para o corpo d’água com até 20

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III -  as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida na

licença ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1º e 2º;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V -  as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a

100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

VII - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100

(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as á reas delimitadas a partir da curva

de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou

espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais

próximo da elevação;

VIII - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que

seja a vegetação;

IX - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de

50 (cinquenta) metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado.

§ 1º -  Não se aplica o previsto no inciso III  nos casos em que os reservatórios

artificiais de água não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água.

§ 2º - No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas rurais com até 20

(vinte) hectares de superfície, a área de preservação permanente terá, no mínimo, 15

(quinze) metros.

§  3º  -  Fica  dispensado  o  estabelecimento  das  faixas  de  área  de  preservação
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permanente  no  entorno  das  acumulações  naturais  ou  artificiais  de  água  com

superfície inferior a 1 (um) hectare, vedada nova supressão de áreas de vegetação

nativa.

§ 4º - É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o

inciso IV do art. 3-A desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante

de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou

lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja

conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

§ 5º - Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas

de que tratam os incisos I, II e III do "caput" deste artigo, a prática da aquicultura e a

infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos

hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma do Copam;

II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de

recursos hídricos;

III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.

V - não implique novas supressões de vegetação nativa.

§ 6º - Em áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas nos perímetros

urbanos definidos por  lei  municipal,  e  nas regiões metropolitanas e aglomerações

urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural que delimitem as áreas

da faixa de passagem de inundação terão sua largura determinada pelos respectivos

planos diretores e leis de uso do solo, ouvidos o Copam e os Conselhos Municipais

de Meio Ambiente, sem prejuízo dos limites estabelecidos pelo inciso I do "caput".

§  7º  -  No  caso  de  áreas  urbanas,  assim  entendidas  as  compreendidas  nos

perímetros  urbanos  definidos  por  lei  municipal,  e  nas  regiões  metropolitanas  e

aglomerações urbanas, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e

leis municipais de uso do solo, sem prejuízo do disposto nos incisos do "caput".”.

Art. 3º - Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 2002, o seguinte art. 10-A:

“Art. 10-A - A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser

mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa
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física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º -  Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação

permanente,  o  proprietário  da  área,  possuidor  ou  ocupante  a  qualquer  título  é

obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados

previstos nesta lei.

§ 2º - A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no

caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 3º - No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de

julho  de  2008,  é  vedada  a  concessão  de  novas  autorizações  de  supressão  de

vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1º.”.

Art. 4º - Os arts. 11 e 11-A da Lei nº 14.309, de 2002, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 - Nas áreas de preservação permanente é autorizada, exclusivamente, a

continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em

áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.

§ 1º - Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam

áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d’água

naturais,  será  obrigatória  a  recomposição  das  respectivas  faixas  marginais  em  5

(cinco) metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da

largura do curso d´água.

§ 2º - Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2

(dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação

permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das

respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito

regular, independente da largura do curso d´água.

§ 3º - Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4

(quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação

permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das

respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do

leito regular, independentemente da largura do curso d’água.

§ 4º - Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que
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possuam  áreas  consolidadas  em  áreas  de  preservação  permanente  ao  longo  de

cursos  d’água  naturais,  será  obrigatória  a  recomposição  das  respectivas  faixas

marginais:

I - em 20 (vinte) metros, contados da borda da calha do leito regular, para imóveis

com área superior a 4 (quatro) e de até 10 (dez) módulos fiscais, nos cursos d’água

com até 10 (dez) metros de largura; e

II - nos demais casos, em extensão correspondente à metade da largura do curso

d’água, observado o mínimo de 30 (trinta) e o máximo de 100 (cem) metros, contados

da borda da calha do leito regular.

§  5º  -  Nos  casos  de  áreas  rurais  consolidadas  em  áreas  de  preservação

permanente  no  entorno  de  nascentes  e  olhos  d’água  perenes,  será  admitida  a

manutenção  de  atividades  agrossilvipastoris,  de  ecoturismo  ou  de  turismo  rural,

sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de:

I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal;

II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e

de até 2 (dois) módulos fiscais; e

III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos

fiscais.

§  6º  -  Para  os  imóveis  rurais  que  possuam  áreas  consolidadas  em  áreas  de

preservação  permanente  no  entorno  de lagos  e  lagoas  naturais,  será  admitida  a

manutenção  de  atividades  agrossilvipastoris,  de  ecoturismo  ou  de  turismo  rural,

sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal;

II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e

de até 2 (dois) módulos fiscais;

III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos

fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; e

IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos

fiscais.

§  7º  -  Nos  casos  de  áreas  rurais  consolidadas  em  veredas,  será  obrigatória  a

recomposição das faixas marginais,  em projeção horizontal, delimitadas a partir do
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espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

e

II  -  50  (cinquenta)  metros,  para  imóveis  rurais  com  área  superior  a  4  (quatro)

módulos fiscais.

§ 8º - Será considerada, para os fins do disposto no "caput" e nos §§ 1º a 7º, a área

detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§ 9º - A existência das situações previstas no "caput" deverá ser informada no CAR

para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de

conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.

§  10 -  Antes  mesmo da disponibilização do CAR,  no  caso das  intervenções  já

existentes, é o proprietário ou possuidor responsável pela conservação do solo e da

água, por meio da adoção de boas práticas agronômicas.

§ 11 - A realização das atividades previstas no "caput" observará critérios técnicos

de conservação do solo e da água indicados no PRA previsto nesta lei, sendo vedada

a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais.

§ 12 - Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a

essas atividades, independentemente das determinações contidas no "caput" e nos

§§ 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade

física das pessoas.

§  13  -  A  recomposição  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser  feita,  isolada  ou

conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I - condução da regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas;

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural

de espécies nativas;

IV  -  plantio  de  espécies  lenhosas,  perenes  ou  de  ciclo  longo,  sendo  nativas  e

exóticas, no caso dos imóveis a que se refere o inciso IV do "caput" do art. 3-A.

§  14 -  Em todos  os  casos previstos  neste  artigo,  o  poder  público,  verificada a

existência  de  risco  de  agravamento  de  processos  erosivos  ou  de  inundações,
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determinará  a  adoção  de  medidas  mitigadoras  que  garantam  a  estabilidade  das

margens e a qualidade da água, após deliberação do Copam.

§ 15 - A partir da data da publicação desta lei e até o término do prazo de adesão

ao PRA de que trata o § 2º do art. 59 da Lei Federal nº 12.651, de 2012, é autorizada

a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o "caput",  as

quais deverão ser informadas no CAR, para fins de monitoramento, sendo exigida a

adoção de medidas de conservação do solo e da água.

§ 16 - As áreas de preservação permanente localizadas em imóveis inseridos nos

limites de Unidades de Conservação de Proteção Integral criadas por ato do poder

público  até  a  data  da  publicação  desta  lei  não  são  passíveis  de  ter  quaisquer

atividades consideradas como consolidadas nos termos do "caput" e dos parágrafos

anteriores, ressalvado o que dispuser o plano de manejo elaborado e aprovado de

acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do Sisema, nos termos

do que dispuser regulamento do Chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário,

possuidor ou ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas.

§  17  -  Em  bacias  hidrográficas  consideradas  críticas,  conforme  previsto  em

legislação  específica,  o  Chefe  do  Poder  Executivo  poderá,  em  ato  próprio,

estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa

superiores às definidas no "caput" e nos §§ 1º a 7º, como projeto prioritário, ouvidos o

Comitê de Bacia Hidrográfica e o Copam.

§ 18 - A comprovação da ocupação consolidada será realizada por meio de laudo

técnico emitido pelo IEF, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de

Minas Gerais - Emater-MG - ou por profissional habilitado, neste caso acompanhado

da anotação de responsabilidade técnica.

Art. 11-A - Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho

de  2008,  detinham  até  quatro  módulos  fiscais  e  desenvolviam  atividades

agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, é

garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta lei, somadas todas as

áreas de preservação permanente do imóvel, não ultrapassará:

I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até

dois módulos fiscais; e
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II  -  20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área

superior a dois e de até quatro módulos fiscais.”.

Art. 5º - Ficam acrescentados à Lei nº 14.309, de 2002, os seguintes arts. 11-B, 11-

C, 11-D, 11-E e 11-F :

“Art.  11-B  -  Para  os  assentamentos  do  Programa  de  Reforma  Agrária,  a

recomposição de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo

ou no entorno de cursos de água, lagos e lagoas naturais observará as exigências

estabelecidas  no  art.  11,  observados  os  limites  de  cada  área  demarcada

individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação.

Art. 11-C - Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia

ou  abastecimento  público  que  foram  registrados  ou  tiveram  seus  contratos  de

concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67,

de  24  de  agosto  de  2001,  a  faixa  da  área  de  preservação  permanente  será  a

distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima “maximorum”.

Art. 11-D - Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VI,

VII e VIII do art. 10, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de

espécies  lenhosas,  perenes  ou  de ciclo  longo,  bem  como da infraestrutura  física

associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão

de novas áreas para uso alternativo do solo.

§ 1º - O pastoreio extensivo nos locais referidos no "caput" deverá ficar restrito às

áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre,

admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo.

§  2º  -  A manutenção das  culturas  e  da  infraestrutura  de  que trata  o  "caput"  é

condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas

pelos órgãos de assistência técnica rural.

§ 3º - Admite-se, nas áreas de preservação permanente, previstas no inciso VI do

art. 10, dos imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, no âmbito do PRA, a partir

de  boas  práticas  agronômicas  e  de  conservação  do  solo  e  da  água,  mediante

deliberação  do  Copam,  a  consolidação  de  outras  atividades  agrossilvipastoris,

ressalvadas as situações de risco de vida.

Art.  11-E  -  Na  regularização  fundiária  de  interesse  social  dos  assentamentos
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inseridos  em  área  urbana  de  ocupação  consolidada  e  que  ocupam  áreas  de

preservação  permanente,  a  regularização  ambiental  será  admitida  por  meio  da

aprovação de projeto de regularização fundiária, na forma da Lei Federal nº 11.977,

de 7 de julho de 2009.

§ 1º - O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo

técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação

anterior com a adoção das medidas nele previstas.

§ 2º - O estudo técnico mencionado no § 1º deverá conter, no mínimo, os seguintes

elementos:

I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;

II - especificação dos sistemas de saneamento básico;

III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos

e de inundações;

IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental,

considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de

risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;

VI - comprovação da melhoria das condições de habitabilidade para os moradores

propiciada pela regularização proposta;

VII - garantia de acesso público aos corpos de água.

Art. 11-F - Na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos

inseridos  em  área  urbana  consolidada  e  que  ocupam  áreas  de  preservação

permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização ambiental será

admitida por meio da aprovação de projeto de regularização fundiária, na forma da

Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

§ 1º - O processo de regularização ambiental, para fins de prévia autorização por

parte  do  órgão  ambiental  competente,  deverá  ser  instruído  com  os  seguintes

elementos:

I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;

II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais

e das restrições e potencialidades da área;
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III  -  a  especificação  e  a  avaliação  dos  sistemas  de  infraestrutura  urbana  e  de

saneamento básico implantados e de outros serviços e equipamentos públicos;

IV  -  a  identificação  das  unidades  de conservação  e  das  áreas  de  proteção de

mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais

ou subterrâneas;

V - a especificação da ocupação consolidada existente na área;

VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações, de movimentos

de  massa  rochosa,  tais  como deslizamento,  queda  e  rolamento  de  blocos,  e  de

corrida de lama e de outras definidas como de risco geotécnico;

VII  -  a  indicação  das  faixas  ou  áreas  em  que  devem  ser  resguardadas  as

características típicas da área de preservação permanente, com a devida proposta de

recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

VIII - a avaliação dos riscos ambientais;

IX  -  a  comprovação  da  melhoria  das  condições  de  sustentabilidade  urbano-

ambiental e de habitabilidade para os moradores a partir da regularização;

X - a demonstração da garantia do acesso livre e gratuito da população aos corpos

de água, quando couber.

§ 2º - Para fins da regularização ambiental prevista no "caput", ao longo dos rios ou

de qualquer curso de água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de

15m (quinze metros) de cada lado.

§ 3º - Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não

edificável  de  que  trata  o  §  2º  poderá  ser  redefinida  de  maneira  a  atender  aos

parâmetros do ato de tombamento.”.

Art. 6º - Os arts. 12, 13, 14, 15 e 16 da Lei nº 14.309, de 2002, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  12  -  A  intervenção  ou  a  supressão  de  vegetação  nativa  em  área  de

preservação permanente  somente  ocorrerá  nas hipóteses de  utilidade pública,  de

interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta lei.

§ 1º - A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes somente poderá ser

autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2º - É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução,
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em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da

defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

§  3º  -  Não  haverá,  em  nenhuma  hipótese,  direito  à  regularização  de  futuras

intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei.

§  4° -  Na  propriedade  rural  em  que  o  relevo  predomi nante  for  marcadamente

acidentado e impróprio para a prática de atividades agrícolas e pecuárias e em que

houver a ocorrência de várzeas apropriadas a essas finalidades, poderá ser permitida

a  utilização  da  faixa  ciliar  dos  cursos  de  água,  considerada  de  preservação

permanente, em uma das margens, em até um quarto da largura prevista no art. 10,

mediante autorização e anuência do órgão ambiental competente, compensando-se

essa redução com a ampliação proporcional  da referida faixa na margem oposta,

quando esta comprovadamente pertencer ao mesmo proprietário.

Art.  13 -  É permitido o acesso de pessoas e animais às  áreas de preservação

permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto

ambiental.

Art. 14 - Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a

título  de  reserva  legal,  sem prejuízo da aplicação das normas sobre as  áreas de

preservação permanente, equivalente a 20% (vinte por cento) da área total do imóvel.

§ 1º - Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para

assentamentos  pelo  programa de reforma agrária,  será considerada,  para  fins  do

disposto do "caput", a área do imóvel antes do fracionamento.

§ 2º -  Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou

outras  formas  de  vegetação  nativa  apenas  será  autorizada  pelo  órgão  ambiental

estadual integrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro,

ressalvado o previsto no art. 30 da Lei Federal nº 12.651, de 2012.

§ 3º -  Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de

esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal.

§  4º  -  Não  será  exigida  reserva  legal  relativamente  às  áreas  adquiridas  ou

desapropriadas  por  detentor  de  concessão,  permissão  ou  autorização  para

exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos

de  geração  de  energia  elétrica  e  subestações  ou  sejam  instaladas  linhas  de
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transmissão e de distribuição de energia elétrica.

§  5º  -  Não  será  exigida  reserva  legal  relativamente  às  áreas  adquiridas  ou

desapropriadas  com  o  objetivo  de  implantação  e  ampliação  de  capacidade  de

rodovias e ferrovias.

Art. 15 - A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em

consideração os seguintes estudos e critérios:

I - o plano de bacia hidrográfica;

II - o zoneamento ecológico-econômico;

III  -  a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal,  com área de

preservação  permanente,  com  unidade  de  conservação  ou  com  outra  área

legalmente protegida;

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e

V - as áreas de maior fragilidade ambiental.

§ 1º - O órgão estadual competente ou instituição por ele habilitada deverá aprovar

a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o art. 29

da Lei Federal nº 12.651, de 2012.

§ 2º - Protocolada a documentação exigida para análise da localização da área de

reserva legal,  ao  proprietário  ou possuidor  rural  não poderá ser  imputada sanção

administrativa,  inclusive  restrição  a  direitos,  por  órgão  ambiental  competente  do

Sisema, em razão da não formalização da área de reserva legal.

Art. 16 - Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo

do percentual da reserva legal do imóvel, desde que:

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o

uso alternativo do solo;

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,

conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual competente; e

III -  o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no CAR, nos

termos da Lei Federal nº 12.651, de 2012.

§ 1º - O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na

hipótese prevista neste artigo.

§ 2º - O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita
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no CAR de que trata o art. 29 da Lei Federal nº 12.651, de 2012, cuja área ultrapasse

o  mínimo  exigido  por  esta  lei,  poderá  utilizar  a  área  excedente  para  fins  de

constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos

congêneres.

§  3º  -  O cômputo  de  que trata  o  "caput"  aplica-se a  todas  as  modalidades  de

cumprimento  da  reserva legal,  abrangendo a  regeneração,  a  recomposição e,  na

hipótese do art. 16-A, a compensação.”.

Art. 7º - Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 2002, o seguinte art. 16-A:

“Art. 16-A - Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio ou coletiva

entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no art. 14 em relação a

cada imóvel, mediante a aprovação do órgão competente do Sisema.

Parágrafo  único  -  No  parcelamento  de  imóveis  rurais,  a  área  de  reserva  legal

poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.”.

Art. 8º - Os arts. 17 e 17-A da Lei nº 14.309, de 2002, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.17 - A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa

pelo  proprietário  do imóvel  rural,  possuidor  ou ocupante a  qualquer  título,  pessoa

física ou jurídica, de direito público ou privado.

§  1º  -  Admite-se  a  exploração  econômica  da  reserva  legal  mediante  manejo

sustentável previamente aprovado pelo órgão competente do Sisema, de acordo com

as modalidades previstas no art. 17-C.

§ 2º - Para fins de manejo de reserva legal na pequena propriedade ou posse rural

familiar,  os  órgãos  integrantes  do  Sisema  deverão  estabelecer  procedimentos

simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.

§ 3º - É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal

desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008.

§ 4º - Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá

ser iniciado o processo de recomposição da reserva legal em até dois anos contados

a partir  da data da publicação desta Lei,  devendo tal  processo ser concluído nos

prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental  -  PRA -,  de que

trata o art. 59 da Lei Federal nº 12.651, de 2012.
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Art.  17-A -  A área  de  reserva  legal  deverá  ser  registrada  no  órgão  ambiental

competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29 da Lei Federal nº

12.651,  de  2012,  sendo  vedada  a  alteração  de  sua  destinação,  nos  casos  de

transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas

nesta lei.

§ 1º - A inscrição da reserva legal no CAR será feita mediante a apresentação de

planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com

pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - Na posse, a área de reserva legal é assegurada por termo de compromisso

firmado  pelo  possuidor  com  o  órgão  competente  do  Sisema,  com  força  de  título

executivo extrajudicial,  que explicite,  no mínimo, a localização da área de reserva

legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei.

§ 3º - A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no

termo de compromisso de que trata o § 2º.

§ 4º - O registro da reserva legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de

Registro de Imóveis.

§ 5º - Nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do

imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o

proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas

à reserva legal previstas no inciso III do § 1º do art. 29 da Lei Federal nº 12.651, de

2012.

§ 6º - Para que o proprietário se desobrigue nos termos do § 5º, deverá apresentar

ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis em que conste a

averbação  da  reserva  legal  ou  termo  de  compromisso  já  firmado  nos  casos  de

posse.”.

Art. 9º - Ficam acrescentados à Lei nº 14.309, de 2002, os seguintes arts. 17-B, 17-

C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 17-K, 17-L e 17- M:

“Art. 17-B - A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei

municipal  não  desobriga  o  proprietário  ou  posseiro  da  manutenção  da  área  de

reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do

solo para fins  urbanos aprovado segundo a  legislação específica  e consoante  as
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diretrizes do plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 17-C - No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão

adotadas práticas de exploração seletiva  nas modalidades  de manejo  sustentável

sem propósito comercial para consumo na propriedade e manejo sustentável para

exploração florestal com propósito comercial.

Art. 17-D - É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos,

cipós, folhas e sementes, devendo-se observar:

I  -  os  períodos  de  coleta  e  os  volumes  fixados  em  regulamentos  específicos,

quando houver;

II - a época de maturação dos frutos e sementes;

III - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie

coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos,

bambus e raízes.

Art.  17-E  -  O  manejo  florestal  sustentável  da  vegetação  da  reserva  legal  com

propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender

as seguintes diretrizes e orientações:

I  -  não  descaracterizar  a  cobertura  vegetal  e  não  prejudicar  a  conservação da

vegetação nativa da área;

II - assegurar a manutenção da diversidade das espécies;

III  -  conduzir  o  manejo  de  espécies  exóticas  com  a  adoção  de  medidas  que

favoreçam a regeneração de espécies nativas.

Art. 17-F - O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito

comercial, para consumo no próprio imóvel,  independe de autorização dos órgãos

competentes,  devendo  apenas  ser  declarados  previamente  ao  órgão  ambiental  a

motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 m³

(vinte metros cúbicos).

Art. 17-G - No manejo florestal nas áreas fora de reserva legal, aplica-se igualmente

o disposto nos arts. 17-D, 17-E e 17-F.

Art. 17-H - A intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação

permanente  e de reserva legal  para  as  atividades eventuais  ou de  baixo impacto

ambiental, previstas no inciso IX do art. 3A, excetuadas as alíneas “b” e “g”, quando
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desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso IV do art. 3-A, dependerão de

simples  declaração  ao  órgão  ambiental  competente,  desde  que  esteja  o  imóvel

devidamente inscrito no CAR.

Art. 17-I - Para o registro no CAR da reserva legal, nos imóveis a que se refere o

inciso IV do art. 3-A, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a

área  proposta  de  reserva  legal,  cabendo  ao  órgão  competente  do  Sisema,  ou

instituição  por  ele  habilitada,  realizar  a  captação  das  respectivas  coordenadas

geográficas.

Parágrafo único - O registro da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso IV

do art. 3A é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico.

Art. 17-J - Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos imóveis

a que se refere o inciso IV do art. 3-A, poderão ser computados os plantios de árvores

frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em

sistema intercalar  ou  em  consórcio  com espécies  nativas  da  região  em  sistemas

agroflorestais.

Parágrafo único -  O poder público estadual  deverá prestar apoio técnico para a

recomposição da vegetação da reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso IV

do art. 3-A.

Art. 17-K - A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso IV do art. 3-A

observará procedimento simplificado no qual será obrigatória apenas a apresentação

dos documentos mencionados nos incisos I e II do § 1º do art. 29 da Lei Federal nº

12.651,  de  2012,  e  de  croqui  indicando  o  perímetro  do  imóvel,  as  áreas  de

preservação permanente e os remanescentes que formam a reserva legal.

Art. 17-L - O licenciamento ambiental de Plano de Manejo Florestal Sustentável -

PMFS - comercial nos imóveis a que se refere o inciso IV do art. 3-A se beneficiará de

procedimento simplificado de licenciamento ambiental.

§ 1º - O manejo sustentável da reserva legal l para exploração florestal eventual,

sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo no próprio imóvel a que se

refere  o  inciso  IV  do  art.  3-A,  independe  de  autorização  dos  órgãos  ambientais

competentes,  limitada  a  retirada  anual  de  material  lenhoso  a  2  m³  (dois  metros

cúbicos) por hectare.
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§ 2º - O manejo previsto no § 1º não poderá comprometer mais de 15% (quinze por

cento)  da  biomassa  da  reserva  legal  nem  ser  superior  a  15  m³  (quinze  metros

cúbicos) de lenha para uso doméstico e uso energético, por propriedade ou posse

rural, por ano.

§  3º  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  manejo  eventual,  sem  propósito

comercial, o suprimento, para uso no próprio imóvel, de lenha ou madeira serrada

destinada  a  benfeitorias  e  uso  energético  nas  propriedades  e  posses  rurais,  em

quantidade não superior ao estipulado no § 1º deste artigo.

§ 4º - Os limites para utilização previstos no § 1º deste artigo no caso de posse

coletiva  de  populações  tradicionais  ou  de  agricultura  familiar  serão  adotados  por

unidade familiar.

§ 5º - As propriedades a que se refere o inciso IV do art. 3-A, são desobrigadas da

reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio.

Art. 17-M - Nos imóveis a que se refere o inciso IV do art. 3-A,o manejo florestal

madeireiro sustentável  da reserva legal com propósito comercial direto ou indireto

depende  de  autorização  simplificada  do  órgão  ambiental  competente,  devendo  o

interessado apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

I - dados do proprietário ou possuidor rural;

II - dados da propriedade ou posse rural, incluindo cópia da matrícula do imóvel no

Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis ou comprovante de posse;

III - croqui da área do imóvel com indicação da área a ser objeto do manejo seletivo,

estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com o

manejo seletivo, indicação da sua destinação e cronograma de execução previsto.”.

Art.  10 -  Os arts.  18 e 21 da Lei nº  14.309, de 2002, passam a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  18  -  O  poder  público  municipal  contará,  para  o  estabelecimento  de  áreas

verdes urbanas, com os seguintes instrumentos:

I - o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais

relevantes, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

II - a transformação das reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas;

III  -  o  estabelecimento  de  exigência  de  áreas  verdes  nos  loteamentos,
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empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura;

IV - aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental.

Subseção III

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Reserva Legal

Art. 21 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de

2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 14, poderá

regularizar  sua  situação,  independentemente  da  adesão  ao  PRA,  adotando  as

seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I - recompor a reserva legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

III - compensar a reserva legal.

§ 1º - A obrigação prevista no "caput" tem natureza real e é transmitida ao sucessor

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 2º - A recomposição de que trata o inciso I do "caput" deverá atender os critérios

estipulados pelo órgão competente do Sisema e ser concluída em até vinte anos,

abrangendo, a cada dois anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária

à sua complementação.

§  3º  -  A recomposição de que  trata  o  inciso  I  do  "caput"  poderá  ser  realizada

mediante  o  plantio  intercalado  de  espécies  nativas  e  exóticas,  em  sistema

agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:

I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de

ocorrência regional;

II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta

por cento) da área total a ser recuperada.

§  4º  -  Os proprietários  ou possuidores  do  imóvel  que optarem por  recompor  a

reserva legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos

termos desta lei.

§ 5º - A compensação de que trata o inciso III do "caput" deverá ser precedida pela

inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

I - aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA -;

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal;
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III  -  doação  ao  poder  público  de  área  localizada  no  interior  de  Unidade  de

Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária;

IV  -  cadastramento  de  outra  área equivalente  e  excedente  à  reserva  legal,  em

imóvel  de mesma titularidade ou adquirida em imóvel  de  terceiro,  com vegetação

nativa  estabelecida,  em  regeneração  ou  recomposição,  desde  que  localizada  no

mesmo bioma.

§ 6º - As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5o deverão:

I - ser equivalentes em extensão à área da reserva legal a ser compensada;

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada;

III -  se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias

pela União ou pelos Estados.

§ 7º - A definição de áreas prioritárias de que trata o § 6o buscará favorecer, entre

outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação

de  corredores  ecológicos,  a  conservação  de  grandes  áreas  protegidas  e  a

conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados.

§ 8º - Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III

do "caput" poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por

parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém

reserva legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela Unidade de

Conservação de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio

público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária.

§  9º  -  As  medidas  de  compensação  previstas  neste  artigo  não  poderão  ser

utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo

do solo.”.

Art. 11 - Ficam acrescentados à Lei nº 14.309, de 2002, os seguintes arts. 21-A e

21-B:

“Art. 21-A - Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até

quatro  módulos  fiscais  e  que  possuam  remanescente  de  vegetação  nativa  em

percentuais inferiores ao previsto no art. 14, a reserva legal será constituída com a

área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas

novas conversões para uso alternativo do solo.
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Art.  21-B  -  Os  proprietários  ou  possuidores  de  imóveis  rurais  que  realizaram

supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal previstos

pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de

promover  a  recomposição,  compensação  ou  regeneração  para  os  percentuais

exigidos nesta lei.

§  1º  -  Os proprietários  ou possuidores  de  imóveis  rurais  poderão  provar  essas

situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de

ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade,

contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios

de prova em direito admitidos.

§ 2º - Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, na Amazônia Legal, e seus

herdeiros  necessários  que  possuam  índice  de  reserva  legal  maior  que  50%

(cinquenta  por  cento)  de  cobertura  florestal  e  não  realizaram  a  supressão  da

vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor à época poderão utilizar

a  área excedente  de  reserva  legal  também  para  fins  de  constituição  de  servidão

ambiental,  Cota de Reserva Ambiental  -  CRA - e outros  instrumentos congêneres

previstos nesta lei.”.

Art. 12º - Fica acrescentado ao art. 32 da Lei nº 14.309, de 2002, o seguinte inciso

IX:

“Art. 32 - ...

IX - o pagamento por serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às

atividades  de  conservação  e  melhoria  dos  ecossistemas  e  que  gerem  serviços

ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a)  o  sequestro,  a  conservação,  a  manutenção  e  o  aumento  do  estoque  e  a

diminuição do fluxo de carbono;

b) a conservação da beleza cênica natural;

c) a conservação da biodiversidade;

d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;

e) a regulação do clima;

f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico;

g) a conservação e o melhoramento do solo;
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h) a manutenção de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso

restrito.”.

Art.  13 -  O art.  78 da Lei  nº  14.309, de 2002,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 78 - O Estado deverá implantar Programa de Regularização Ambiental - PRA -

de posses e propriedades rurais, conforme estabelecido no art. 59 da Lei Federal nº

12.651, de 2012.

Parágrafo único -  Os órgãos do Sisema poderão credenciar,  mediante edital  de

seleção pública,  profissionais  devidamente  habilitados para apoiar  a regularização

ambiental  das  propriedades  previstas  no  inciso  IV  do  art.  3A,  nos  termos  de

regulamento baixado por ato do Chefe do Poder Executivo.”.

Art. 14 - Ficam acrescentados à Lei nº 14.309, de 2002, os seguintes arts. 78-A e

78-B:

“Art. 78-A - Além do disposto nesta lei e sem prejuízo da criação de unidades de

conservação  da  natureza  e  de  outras  ações  cabíveis  voltadas  à  proteção  das

florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal

poderá:

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou

ameaçadas de extinção,  bem como das espécies  necessárias  à subsistência  das

populações  tradicionais,  delimitando  as  áreas  compreendidas  no  ato,  fazendo

depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;

II  -  declarar  qualquer  árvore  imune  de  corte,  por  motivo  de  sua  localização,

raridade, beleza ou condição de porta-sementes;

III  -  estabelecer  exigências  administrativas  sobre  o  registro  e  outras  formas  de

controle  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  se dedicam à  extração,  indústria  ou

comércio de produtos ou subprodutos florestais.

Art. 78-B - Para efeitos desta lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em

área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola, nos termos da

Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política estadual de

desenvolvimento agrícola”.”.

Art. 15 - Fica revogado o art. 15-A da Lei nº 14.309, de 2002.
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Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes - Doutor Viana - Romel Anízio - Fabiano Tolentino

Justificação: Com a edição da Lei Federal nº 12.651, de 2012, que dispõe sobre a

proteção da vegetação nativa,  substituindo o  Código Florestal  Brasileiro  de 1965,

impõe-se ao Estado promover os ajustes necessários na sua legislação,  a fim de

adequá-la à nova ordem jurídica da União, medida que pretende este projeto de lei.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 276/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.818/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sr.  Luiz  Fernando Pires  por  sua posse na Presidência  do

Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº  3.819/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar o trecho das notas taquigráficas da

32ª Reunião Extraordinária dessa Comissão em que a Sra. Lacir Neri da Silva faz

denúncias  de  agressão  e  de  ameaças  de  morte  e  pedido  de  providências  para

apuração dos fatos narrados.

Nº  3.820/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso à Sra. Valéria da Silva Rodrigues, Juíza da Vara

Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte, por ser uma das

idealizadoras do Programa Oportunidade Legal -  OLÉ -,  promovido pelo Conselho

Nacional de Justiça.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão Especial  das

Enchentes e da Comissão de Direitos Humanos.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  é  uma  questão  de  ordem  para
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responder ao nobre Deputado João Vítor Xavier, que me suscitou uma resposta. Já

foi assinado o edital, com a presença do Governador do Estado, que agradeceu muito

à  Presidenta  Dilma  pela  alocação  dos  recursos,  que,  aliás,  estão  no  Projeto  de

Aceleração do Crescimento -  PAC. Então,  Deputado João Vítor  Xavier,  pode ficar

tranquilo quanto à BR-381, por mais que V. Exa. torça para que não aconteça, para

manter o seu discurso de oposição e tentar jogar as mortes nas costas do governo

federal, parecendo um Deputado urubu de rodovia. Na verdade, há Deputado que é

urubu de rodovia. Se ocorreu um desastre, ele vai até lá bicar: “Opa, tem um defunto!

Quem sabe dá voto nesse defunto!” Aí ele diz que é culpa da Dilma e comemora.

Então é urubu de rodovia que torce para que tudo dê errado. Se não resolveu o

assunto da BR, é ótimo, pois terá um discurso contra a Presidenta. Não. Na verdade,

estamos  agindo  no  intuito  de  resolvê-lo.  Felizmente  a  Presidenta,  ou  melhor,  o

Ministro esteve aqui e assinou com o Governador do Estado Antonio Anastasia, e a

obra será realizada. Já há licitação do procedimento, inclusive com responsabilidade

do governo do Estado no edital de licitação. Por isso talvez V. Exa. não tenha achado,

porque, conforme disse, torce para que dê tudo errado. Portanto, peço ao Deputado

João Vítor Xavier, por quem tenho o maior alto preço e apreço, que julgue mais no

sentido  positivo.  É  uma  obra  necessária  e  precisa  ser  feita.  A BR  tem  de  ser

duplicada.  Sabemos  que  as  medidas  que  estão  ocorrendo  são  paliativas,  mas

precisam ser resolvidas. O mesmo ocorre com o anel rodoviário.  Na verdade, são

também obras do PAC, que, aliás, é um programa que tem dado certo no Brasil. O

Presidente Lula o lançou. Na época, a Dilma foi apresentada como a mãe do PAC e,

como tal, está cuidando bem do filho que nasceu. O Brasil tem um planejamento -

aliás,  algo  que  não  havia  antigamente.  Quando  a  ideia  era  o  projeto  neoliberal,

pensava-se que o mercado resolveria. Quer dizer, tudo se apostava no intuito disso.

Imaginava-se que a iniciativa privada tomaria conta de tudo e de todos os espaços no

Brasil. Não se planejava o desenvolvimento do País a partir da presença do Estado.

Isso faliu no mundo. A Europa está em crise. Aliás, faço um parêntese para dizer que

hoje  começou  uma greve internacional  na  Europa.  Quer  dizer,  primeira  greve de

caráter internacional dos trabalhadores europeus questionando o processo neoliberal,

que faliu no Brasil a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, faliu
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no mundo e aqui já foi derrotado por dois governos do Presidente Lula e, agora, pela

Presidente Dilma. O Projeto de Aceleração do Crescimento - PAC - é exatamente o

Estado tomando conta da economia, passando a projetar o crescimento do Brasil.

Nesse sentido as rodovias foram recuperadas, e estão sendo recuperadas, no Brasil.

Quando o ex-Presidente Lula iniciou seu governo, Deputado Pompílio, vivenciávamos

o apagão das estradas, que estavam cheias de buracos. Ele iniciou seu governo com

tudo esburacado. Lembro-me de que os urubus de rodovias que já existiam nesta

Assembleia, diziam que só havia buraco e que a culpa era do Lula, esquecendo-se de

que o Lula havia assumido o governo há pouco tempo. Hoje o discurso dos buracos

não existe  mais.  As  rodovias  têm problemas,  não foram duplicadas,  aliás  muitas,

como a BR-381, mas a buraqueira que existia, que impedia de ir até Montes Claros,

acabou, porque houve planejamento para recuperação dessas rodovias. Não ficaram

meramente esperando o capital privado, como acontecia anteriormente. Mas existe

Deputado que vive  disso,  de  alardear,  aos  quatro  cantos,  dizendo  que há morte,

tentando responsabilizar alguém. Imaginem, toda vez que morrer uma pessoa numa

rodovia de Minas, eu ficar falando que Anastasia matou alguém. De jeito nenhum.

Sabemos que existem outros problemas no trânsito, que é uma coisa complexa. Não

podemos  ser...  E  eu  recomendo  aos  Deputados  que  não  fiquem  com  esse

sentimento,  de  querer  que o  Brasil  dê errado.  Aposte  que o  Brasil  vai  dar  certo,

Deputado  João  Vítor  Xavier.  Se  quiser,  assino  com  V.  Exa.  um  requerimento

solicitando informações. Vamos torcer para que dê certo. Não fique demarcando com

a Presidenta Dilma, porque, se não der certo, pode saber que não serão os arautos

do  azar  que  ocuparão  o  espaço,  pois  o  povo  não  quer  ninguém  que  fique

urubuzando,  amedrontando,  azarando  os  outros.  Não  é  isso.  Já  foi  a  época  de,

quanto pior, melhor. Isso não dá certo. Quanto melhor, melhor. Vamos projetar um

Brasil melhor. É isso que a Presidenta Dilma está fazendo, e é o que deveríamos

fazer. Bola para a frente! Não fiquem com esse negócio para trás, remoendo a derrota

dos partidos na eleição. Não é isso. Vamos fazer como a Presidenta Dilma, trabalhar

e jogar para a frente. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr.  Presidente, apenas gostaria de registrar

que,  no início  deste ano,  com as fortes chuvas que ocorreram em Minas Gerais,
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muitas cidades foram arrasadas. Na nossa Barbacena não foi diferente, e ocorreram

fortes prejuízos decorrentes da chuva. Quero destacar um episódio. Na ligação do

Município a um bairro mais afastado, o Bairro Colônia Rodrigo Silva, aconteceu um

desbarrancamento.  Desde  o  início  do  ano,  a  Prefeitura  não  tomou  nenhuma

providência. O barranco caiu no início do ano, ocupou metade da rua e até agora não

foi feito nada. Na semana passada, houve uma chuva mais forte e aumentou um

pouco esse deslizamento. Quero apenas informar que conseguimos que o DER, ante

a omissão do governo local, da Prefeitura Municipal, fizesse a obra de retirada do

barranco  que  deslizou  no  caminho  para  o  Colônia  Rodrigo  Silva.  Portanto  quero

agradecer o empenho do governo de Minas e do DER, que irá fazer uma obra de

responsabilidade do Município. Passaram-se quase 12 meses, mas a Prefeitura não o

fez, então agora o DER resolverá o problema. Quero registrar o nosso agradecimento

pelo  empenho do DER,  que irá  estender  as  mãos ao povo de Barbacena.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, aprendi na vida que, às vezes, as

pessoas  julgam  pelo  seu  caráter  e  posicionamento.  Gostaria  de  dizer  ao  nobre

Deputado Rogério Correia, por quem tenho enorme respeito e apreço, até pela sua

posição de Líder da Oposição, uma posição democrática, republicana e importante

para a construção do Parlamento, que não me julgue pelos atos que talvez pratique

em sua vida. Tenho certeza de que, quando vem a essa tribuna lutar pela educação e

criticar  o  que ele  não  concorda  na educação,  ele  não  está  torcendo para  que a

educação de Minas Gerais persista nos erros que ele, eventualmente, enxerga, a fim

de obter votos com isso. Então, que ele também não julgue que minhas críticas àquilo

que não funciona no nosso país são apenas uma torcida para que continuem não

funcionando. Tenho certeza de que o posicionamento dele como Oposição, sempre

fazendo uso dessa tribuna para cobrar aquilo que não funciona ou que pensa que

pode melhorar no Estado, é um posicionamento respeitável, democrático, de quem

quer ver este Estado avançar.  Ou passarei, a partir  de hoje, a enxergá-lo apenas

como um demagogo quando aqui vier fazer críticas. Ou será que apenas as críticas
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que ele faz são construtivas, são benfazejas, são críticas que querem um Estado e

um País melhor? Apenas as críticas que aqui faz a bancada do PT são importantes

para o crescimento do Estado? Quem aqui vem criticar o que é importante não tem

importância? Só é importante, só é construtiva, só é leal, só é verdadeira a crítica

quando parte da bancada do PT ou quando parte do Líder da Oposição? Não gostaria

de enxergar, a partir de hoje, o Deputado que tanto respeito como um demagogo.

Porque, se aqueles que vêm aqui criticar o que não funciona no País são pessoas

que torcem contra o desenvolvimento do País, assim eu o enxergarei, a partir de hoje,

como crítico do governo do Estado. Quantas e quantas vezes eu vi o nobre Deputado

Antônio Júlio, que está aqui e que muito admiro, levantar questões importantes como

opositor ao governo de Minas? Questões que nos fazem, como base de governo,

refletir e ajudar na construção de um melhor caminho e um melhor rumo para o nosso

Estado. E o Deputado Antônio Júlio nem por isso ama menos Minas Gerais do que

eu; nem por isso ele torce menos pelo desenvolvimento de Minas Gerais do que eu.

Deputado Rogério Correia, não me considero menos patriota do que V. Exa. Não me

considero menos torcedor para o bom desenvolvimento de Minas e do Brasil do que

V. Exa. Respeito profundamente a posição de V. Exa. e penso que é um dos homens

mais qualificados deste Parlamento, de melhor condição de debate deste Parlamento;

um homem que contribui para Minas Gerais e para o Brasil com a sua postura ética e

correta de criticar aquilo de que o senhor discorda nos rumos de Minas Gerais. V.

Exa. foi  eleito  para ser Oposição e faz esse trabalho como Oposição de maneira

brilhante e saudável para o Estado de Minas Gerais. Porém, respeite também quem

foi eleito pelo povo de Minas com uma causa, com uma bandeira. E uma das minhas

causas é a defesa da BR-381. Vi, meu caro Rogério Correia, amigos e conterrâneos

de uma terra que me deu 5.500 votos - 25% dos votos da cidade - morrerem na BR-

381. Durante anos, Deputado, subi e desci a BR-381 de “van” para poder estudar.

Durante anos enfrentei e enfrento a BR; os meus pais até hoje pegam o carro para vir

trabalhar  em  Belo  Horizonte  diariamente,  Deputado  Dalmo  Ribeiro.  Diariamente,

meus  pais  passam  pela  rodovia  da  morte.  E  eu,  como um  filho  que  tem  o  pai

passando  pela  rodovia,  não  torço  para  que  a  obra  “agarre”,  torço  para  que  ela

aconteça. Infelizmente, o que a gente não vê é um posicionamento claro e definitivo
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do governo federal,  e  eu não me calarei  enquanto essa obra  não estiver  pronta,

porque ela não é apenas a razão do meu mandato,  mas é razão da minha vida

pública. Quero ter a certeza de que cumprirei o meu compromisso com os mineiros,

com os belo-horizontinos, com os caeteenses, com o povo da Grande BH, que meu

deram este mandato.  Oposição e discordância não são demagogia,  porque tenho

certeza de que o nobre Deputado que me antecedeu não era demagogo quando aqui

fazia críticas importantes para o desenvolvimento de Minas Gerais. A oposição e a

crítica  não  são  importantes  apenas  quando  feitas  por  nós  ou  pela  liderança  da

Oposição,  mas  vindas  de  qualquer  Parlamentar,  porque  através  da  crítica  e  da

oposição é que se constrói a democracia em um país livre.

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, é relevante trazer aos membros desta

Casa o  fato  ocorrido em Campo Belo  nesta  semana,  do qual  Minas  Gerais  toda

tomou conhecimento por meio da imprensa. O quartel sofreu uma ação que trouxe

perigo e causou medo à população. Foram atiradas bombas que danificaram viaturas

e veículos ali estacionados. No mesmo instante em que ocorreu o fato, contamos com

a solidariedade e com o pronto atendimento por parte do governo do Estado e do

Secretário de Defesa Social. O pedido foi encaminhado a Lavras, pois Campo Belo

pertence  àquele  batalhão.  Foi  levado  reforço,  foram  feitos  rastreamentos,  e  os

culpados encontrados,  três  deles  menores que já estão na vida das drogas e do

tráfico.  A população de Campo Belo  realmente  ficou  estarrecida  por  o  quartel  da

Polícia Militar ter sido alvo de bombas. Uma grande parte do quartel foi danificada.

Isso, claro, nos traz muita preocupação. Toda cidade que tem representante nesta

Casa nos cobra com mais frequência. Somos mais cobrados pelas cidades na qual

residimos. Aqui representamos, além da cidade em que somos votados, a cidade tida

como mãe, aquela em que residimos. Tudo o que acontece em São João del-Rei,

onde V. Exa. reside, é cobrado de V. Exa. de forma mais contundente. Isso é notório,

é claro, e em Campo Belo não foi diferente. Ressalto a presença do Estado, que foi

imediata.  O  Secretário  de  Defesa  Social  Rômulo  Ferraz  imediatamente  deu  as

coordenadas, as ordens. A Polícia Militar de Lavras se deslocou para Campo Belo.

Prenderam os meliantes, que, como disse aqui, eram menores. Esse é outro assunto,
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meu caro  Presidente  Rômulo.  Talvez não esteja  diretamente  ligada a  esta  Casa,

Deputado  João  Leite,  essa  questão  dos  menores,  da  diminuição  de  idade.  Os

menores de hoje, de 18, 16, 17 anos, estão praticando crimes e levando medo e

terror  às  residências.  Peço  à  Casa  que  deixe  registrado  que  este  parlamentar

realmente  teve  a  solidariedade  do  Estado.  Agradeço  aos  Deputados  que

compartilharam comigo esse sentimento. Muito obrigado, Presidente.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apenas comunicar a esta Casa dois

fatos.  O  primeiro,  a  ida  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  a  requerimento  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a Extrema, no Sul de Minas. Faremos lá uma reunião,

da  qual  participarão  15  Municípios,  com a  presença  da Comissão  de  Segurança

Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo. O seu Presidente, Adílson Rossi, já

acordou conosco. Teremos o Comando das Polícias Militar e Civil de São Paulo e de

Minas Gerais nesse encontro em Extrema, patrocinado pelo Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Chamo a atenção de todos para isso. O Deputado Duarte Bechir acaba de falar

de Campo Belo e do Sul de Minas. Convido os Deputados para essa audiência, que

acontecerá no dia 7 de dezembro, em Extrema, às 10 horas da manhã, no Cineteatro.

Deputado Rômulo Viegas, quero lamentar a ameaça recebida hoje pelo Presidente do

Cruzeiro, ameaça à sua integridade, ameaça de morte. Aonde chegamos? Queremos

estender ao Presidente do Cruzeiro Esporte Clube nossa solidariedade e o apoio da

Assembleia Legislativa. Ele hoje ocupa um cargo importante para o futebol mineiro, e

essa ameaça já se tornou pública. Nosso Líder, Deputado Mourão, já ligou para o

Presidente do Cruzeiro estendendo a ele nosso apoio. Lamentamos isso que ocorreu

com o futebol,  que tanto amamos.  Lamentamos que agora tenhamos dirigentes e

atletas  ameaçados.  Esperamos  que  seja  dada a  ele  toda  a  segurança  para  que

exerça  o  cargo  para  o  qual  foi  escolhido  pela  maioria  do  conselho  desse  clube.

Estaremos acompanhando os trabalhos da Comissão de Segurança Pública desta

Casa. Obrigado, Presidente.

O Deputado Bonifácio Mourão -  Ratificando o protesto do Deputado João Leite,

queremos também manifestar nossa preocupação pela ameaça de morte sofrida pelo

Presidente  do  Cruzeiro,  Dr.  Gilvan  de  Pinho  Tavares,  e  o  faço  não  só  como

cruzeirense e  mineiro,  mas também como seu primo em primeiro  grau.  A notícia
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preocupou a todos nós. Quando ouvi a notícia na Itatiaia, fui logo ligando para ele, e

ele me disse que era verdade. Após a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia, no domingo,

ele saía para buscar a sua esposa para jantar, para comemorar a vitória, e ela estava

chorando dizendo que havia recebido um telefonema ameaçando-o de morte. Nós,

aqui da tribuna, precisamos, com certeza, fazer o nosso protesto. Há a preocupação

do  Deputado  João  Leite  em  saber  se  o  fato  teria  sido  divulgado,  porque  não

poderíamos divulgá-lo desta tribuna, mas já foi divulgado pela Itatiaia. Registramos

nossa preocupação, mas o Dr. Gilvan, Presidente, informa também que o fato não foi

da torcida de modo geral. Foram apenas dois torcedores do Cruzeiro que têm mania

de  chutar  o  carro  dele  toda  vez  que  ele  vai  a  campo,  e  não  gostam  dele

pessoalmente. Não é a posição da torcida do Cruzeiro, completamente diferente, nem

pode ser a posição de nenhuma torcida no Brasil. Temos vândalos por todos os lados.

Esses  vândalos  com  certeza  serão  processados,  a  polícia  descobrirá  a  autoria,

processará  e  incriminará  devidamente  essas  pessoas,  não  só  por  causa  do

Presidente  do  Cruzeiro,  que  merece  o  respeito  e  o  aplauso  de  todos  nós,  mas

também por causa de todos nós, brasileiros. Não podemos continuar aceitando de

braços cruzados tanta violência, tantas ameaças à nossa vida, ameaças injustas e

absurdas. Nós, que fazemos parte de um quadro de autoridades deste Estado, temos

de  participar  ativamente  cobrando  das  autoridades  competentes  as  devidas

providências para que essas coisas cessem no Estado de Minas Gerais e diminuam

cada vez mais no Brasil. Estamos solidários com o Presidente Dr. Gilvan de Pinho

Tavares, nosso primo e conterrâneo de Sabinópolis, que vem fazendo um trabalho

digno à frente do Cruzeiro e certamente trará dias melhores para esse grande clube

de futebol brasileiro.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado.  Somente  quero  repercutir  a

manifestação do nosso Presidente Deputado João Leite quanto à audiência pública

que realizaremos em Extrema. Extrema é o portal do Sul de Minas, a cidade que faz

divisa com São Paulo, com Bragança Paulista. No dia 8, com certeza, estaremos lá

levando a comissão e as autoridades das Polícias Civil e Militar para debater com a

sociedade e com toda a região esse importante assunto, essa preocupação com a

segurança,  que  tanto  nos  tem  assolado,  particularmente  quando  se  fala  em
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segurança  em  divisa  de  Estado.  Por  iniciativa  do  Deputado  João  Leite,  também

estará  presente  a  Comissão  de  Segurança  Pública  do  Estado  de  São  Paulo  e

autoridades, buscando, por meio do trabalho de uma força-tarefa, minimizar, reduzir

esse aumento de criminalidade em todos os nossos Municípios. Temos um eixo muito

grande, desde Pouso Alegre até Extrema, no Leste, Oeste, Norte e Sul. Já estamos

participando  com  todos  os  Prefeitos,  com  todos  os  Conseps,  para  efetivamente

buscarmos  propostas  nessa  importante  audiência.  Ontem  tivemos  o  prazer  de

receber o Prefeito de Extrema, Dr. Luiz Carlos Bergamin, que será o nosso anfitrião e

recepcionará Prefeitos, autoridades, Secretários e a Assembleia, para discutir esse

importante assunto. Aliás, a Assembleia, por iniciativa da própria comissão, percorrerá

as divisas de todo o Estado de Minas Gerais.  Brevemente estaremos em Itajubá,

Delfim  Moreira,  na  divisa  com  o  Rio  de  Janeiro.  No  próximo mês  de  dezembro,

iniciaremos por Extrema. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo 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, tendo em vista que, na 28ª Reunião Extraordinária,  realizada em

14/11/2012, foi aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 376/2011, do Deputado

Célio Moreira, na forma do Substitutivo nº 2, determina, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno, a anexação do Projeto de Lei nº 1.260/2011, do Deputado

Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei nº 376/2011, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 14 de novembro de 2012.

Rômulo Viegas, no exercício da Presidência.

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  3.819/2012,  da
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Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  3.820/2012,  da  Comissão  de  Administração

Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pela  Comissão de Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  33ª  Reunião

Ordinária, em 14/11/2012, do Requerimento nº 3.788/2012, do Deputado Celinho do

Sinttrocel; e pela Comissão Especial das Enchentes -  informando a conclusão dos

seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES

SUMÁRIO

I - Introdução

II - Constituição e objetivos

III - Trabalhos desenvolvidos

IV - Conhecimento do problema

IV.1 - O clima no Estado de Minas Gerais

IV.2 - Os efeitos das chuvas

V - O sistema de Defesa Civil

V.1 - Situação de emergência e estado de calamidade pública

V.2 - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e Sistema Nacional de Proteção e

Defesa Civil

V.3 - Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil

V.4 - Municípios

VI - Os debates da Comissão Especial

VII - Conclusões

VIII - Recomendações

Anexo I - Requerimentos aprovados

Anexo II - Documentos recebidos

Referências

I - INTRODUÇÃO

Segundo dados da Defesa Civil Estadual, no período chuvoso 2011-2012, dos 853

Municípios  mineiros,  273  foram  afetados,  tendo  sido  decretada  situação  de
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emergência em 239 deles. Nesses locais,  9.594 pessoas ficaram desabrigadas1 e

106.618 ficaram desalojadas2, tendo sido registrados 20 óbitos em decorrência das

chuvas. No período, foram registradas 3.070 ocorrências, destacando-se os episódios

de  inundação,  risco  de  inundação,  deslizamento,  alagamento,  afogamento,

soterramento,  desabamento, risco de deslizamento, queda de árvores e vendaval,

como mostram as imagens abaixo.

* - As figuras 1 a 4, que ilustram os episódios de inundação, risco de inundação,

deslizamento,  alagamento,  afogamento,  soterramento,  desabamento,  risco  de

deslizamento,  queda  de  árvores  e  vendaval,  foram  publicadas  no  “Diário  do

Legislativo”, de 20.11.2012.

Esse quadro dramático reflete um ano de grandes volumes de chuvas concentradas

- em alguns Municípios, tratou-se dos maiores volumes dos últimos 100 anos. Não

obstante,  na  média  da  última  década,  cerca  de  215  Municípios  são  atingidos

anualmente por desastres provocados pelas chuvas, o que revela a importância do

tratamento adequado do tema no Estado.

Nessa perspectiva, esta Casa não poderia se eximir de estudar o aparato público

de prevenção, socorro e reconstrução de locais atingidos pelas enchentes, buscando

averiguar  suas  limitações  e  gargalos  e  propor  medidas  que confiram  eficiência  a

esses  trabalhos.  Com  esse  intuito,  foi  constituída  a  Comissão  Especial  das

Enchentes, cujos trabalhos subsidiaram o presente relatório,  que se subdivide nas

seguintes  seções:  “I  -  Introdução”,  que  apresenta  o  tema  da  Comissão;  “II  -

Constituição  e  objetivos”,  que  reconstitui  o  histórico  desse  órgão  colegiado;  “III  -

Trabalhos desenvolvidos”, relatando as atividades empreendidas; “IV - Conhecimento

do problema”, descrevendo os tipos de enchentes e suas consequências no Estado;

“V - Sistema de Defesa Civil”; que apresenta o referido sistema e seu funcionamento;

1 A doutrina da Defesa Civil  tipifica como desabrigadas as pessoas cujas moradias foram
destruídas ou danificadas ou se situem em áreas de risco, necessitando de abrigos públicos
temporários.

2 Para  a  Defesa  Civil,  desalojadas  são  as  pessoas  que  tiveram  suas  residências
comprometidas, mas que não necessariamente precisam de abrigos temporários, como as
que são acolhidas em casas de amigos e parentes. Quando o número de desabrigados é
maior que o de desalojados, considera-se que a comunidade se encontra em situação de
alta vulnerabilidade.
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“VI - Debates da Comissão Especial”, sintetizando os principais pontos discutidos; “VII

-  Conclusões”,  que  reúne  as  reflexões  sobre  o  quadro  averiguado;  e  “VIII  -

Recomendações”,  que lista  algumas orientações apreendidas pela Comissão para

uma  melhor  gestão  do  poder  público  no  que  toca  às  enchentes.  Além  disso,  o

relatório  contém  dois  anexos,  que  reproduzem  os  requerimentos  aprovados  pela

Comissão e elencam os documentos por ela recebidos.

II - CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS

A requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.,  esta Comissão Especial  foi

instituída com o objetivo de, no prazo de 60 dias, proceder ao acompanhamento das

obras de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes e apresentar propostas

para o enfrentamento dos problemas decorrentes do excesso de chuvas no Estado.

Compuseram a Comissão, como membros efetivos, os Deputados Arlen Santiago

(Presidente), Gustavo Corrêa (Vice-Presidente), Dalmo Ribeiro Silva (relator), Doutor

Wilson  Batista  e  Pompílio  Canavez.  Como  suplentes,  foram  designados  os

Deputados  Sebastião  Costa,  Délio  Malheiros,  Gustavo  Perrella,  Juninho  Araújo  e

Ulysses Gomes.

A  Comissão  foi  instalada  formalmente  em  29/3/2012  e  teve  suas  atividades

iniciadas em 20/6/2012, quando foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente. Na

reunião do dia 16/8/2012,  foi  aprovado requerimento solicitando a prorrogação do

prazo por mais 30 dias para a conclusão dos trabalhos. O mesmo ocorreu em reunião

extraordinária da Comissão, em 2/10/2012.

Em 25/10/2012, os trabalhos da Comissão foram suspensos, tendo sido retomados

em 8/11/2012, para a apreciação do relatório final.

III - TRABALHOS DESENVOLVIDOS

Como  o  assunto  a  ser  estudado  se  relaciona  a  fenômenos  atmosféricos  que

abrangem um espaço geográfico de considerável extensão - no qual se encontram

vários  Municípios  e  realidades  e  interesses  econômicos,  sociais  e  ambientais

diversos  -,  a  Comissão conduziu  suas  atividades  a  partir  da  premissa básica  de

possibilitar  a  ampla  participação  de  representantes  dos  poderes  públicos  federal,

estadual  e  municipal.  Para  tanto,  foram  incentivadas  a  participar  de  todas  as

reuniões:
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• o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG;

• a Associação Mineira de Municípios - AMM;

• o Eng. Paulo Antônio M. Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva; 

• a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

Semad;

• a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -

Codevasf;

• a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - Cemig.

Os trabalhos da Comissão se desenvolveram por meio de duas reuniões especiais,

dez  reuniões  ordinárias  e  quatro  reuniões  extraordinárias,  entre  as  quais  oito

audiências públicas, cuja síntese passamos a apresentar.

 1ª reunião especial - 20 de junho de 2012, 10 horas, Plenarinho I

Deputados presentes:

 Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Pompílio Canavez / PT;

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB (Substituindo Dep. Doutor Wilson Batista / PSD);

Antônio Carlos Arantes / PSC (Substituindo Dep. Gustavo Corrêa / DEM).

Finalidade: Eleger o Presidente e o Vice-Presidente.

Resultado: Foram eleitos para Presidente o Deputado Arlen Santiago e para Vice-

Presidente o Deputado Gustavo Corrêa.

 2ª reunião especial - 28 de junho de 2012, 9h45min, Plenarinho III

Deputados e Deputada presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Gustavo Corrêa / DEM (Vice-Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB; 

Liza Prado / PSB.

Finalidade: Empossar o Vice-Presidente.

Resultado: Empossado o Vice-Presidente, Deputado Gustavo Corrêa.

 1ª Reunião Extraordinária - 28 de junho de 2012, 10 horas, Plenarinho III

Deputados e Deputada presentes:
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Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Gustavo Corrêa / DEM (Vice-Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB (Substituindo Dep. Doutor Wilson Batista / PSD);

Délio Malheiros / PV;

Liza Prado / PSB.

Finalidade: Programar os trabalhos da Comissão.

Resultado:  Foi  determinado  pelo  Presidente  que  as  reuniões  ordinárias  da

Comissão acontecerão às quintas-feiras, às 10 horas, no Plenarinho III desta Casa.

Foram aprovados seis requerimentos (transcritos no Anexo I).

 1ª  Reunião  Ordinária  -  Audiência pública  -  5 de julho  de 2012,  10  horas,

Plenarinho III

Deputados e Deputada presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;

Liza Prado / PSB (Substituindo o Dep. Gustavo Corrêa / DEM).

Finalidade: Debater a aplicação dos recursos repassados aos Municípios mineiros

para  reparação  dos  danos  decorrentes  das  enchentes  e  debater  a  temática  da

Comissão.

Resultado:  Foi  designado como relator  da Comissão o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Foram aprovados nove requerimentos (transcritos no Anexo I).  A reunião foi

realizada com as seguintes presenças: 

• Ten. Cel.  PM Fabiano Villas  Bôas,  Secretário  Executivo da Coordenadoria

Estadual de Defesa Civil - Cedec -, representando o Cel. PM Luís Carlos Dias

Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de

Defesa Civil;

• Márcio José dos Reis Santos, Gerente de Coordenação e Monitoramento da

Diretoria  de  Operações,  representando  o  Sr.  Luiz  Alberto  Dias  Mendes,

Diretor de Operações do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG;

• Paulo Antônio Moreira Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva;

• Eduardo Chagas Ribeiro, Capitão do Corpo de Bombeiros, Chefe da Divisão
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Operacional do Comando Operacional de Bombeiros - COB-MG;

• Gleber Antônio Penido Valle Junior, Capitão do Corpo de Bombeiros, Adjunto

do Planejamento Estratégico Operacional do Estado-Maior.

 2ª Reunião Ordinária - Audiência pública - 12 de julho de 2012, 10 horas,

Plenarinho III 

Deputados e Deputada presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;

Bosco / PT do B (Substituindo o Dep. Doutor Wilson Batista / PSD);

Liza Prado / PSB (Substituindo o Dep. Gustavo Corrêa / DEM).

Finalidade: Debater a aplicação de recursos repassados aos Municípios mineiros

para reparação dos danos decorrentes das enchentes. 

Resultado: Foram aprovados nove requerimentos (transcritos no Anexo I). A reunião

foi realizada com as seguintes presenças:

• Luiz Guilherme Melo Brandão, Superintendente de Planejamento, Orçamento

e Finanças da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, representando o Secretário Adriano Magalhães Chaves;

• Paulo Antônio Moreira Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva;

• Cap. BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do COB-

MG.

 3ª Reunião Ordinária - Audiência pública - 9 de agosto de 2012, 10 horas,

Plenarinho III 

Deputados presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB.

Finalidade: Debater a aplicação de recursos repassados aos Municípios mineiros

para reparação dos danos decorrentes das enchentes. 

Resultado: A reunião foi realizada com as seguintes presenças:

• Paulo Antônio Moreira Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva;

• Cap. BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do COB;

• Gilberto Morato, representante da AMM;



587
____________________________________________________________________________

• Bombeiro Militar Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do

COB-MG.

 4ª Reunião Ordinária - Audiência pública - 16 de agosto de 2012, 10 horas,

Plenarinho III 

Deputado e Deputada presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Liza Prado / PSB.

Finalidade: Debater as medidas de prevenção, atenção e reparação dos impactos

das últimas enchentes no Estado.

Resultado:  Foram  aprovados  cinco  requerimentos  (transcritos  no  Anexo  I).  A

reunião foi realizada com as seguintes presenças:

• Deputado Federal Zé Silva;

• Zenilde das Graças Guimarães Viola, Diretora de Prevenção e Combate a

Incêndios  Florestais  e  Eventos Críticos  da  Semad,  representando Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável;

• Marcelo de Deus Melo, Gerente de Planejamento Energético, representando

Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig;

• Maria  de  Fátima  Tolentino  Bessa  Martinez,  Chefe  de  Escritório  de

Representação de Belo Horizonte, representando Elmo Vaz Bastos de Matos,

Presidente da Codevasf;

• Engenheiro Paulo Antônio Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva;

• Capitão BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do COB-

MG.

 5ª Reunião Ordinária - Audiência pública - 23 de agosto de 2012, 10 horas,

Plenarinho III 

Deputado presente:

Dalmo Ribeiro / PSDB.

Finalidade: Debater as medidas de prevenção, atenção e reparação dos impactos

das últimas enchentes no Estado. 

Resultado: A reunião foi realizada com as seguintes presenças:
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• José  Maria  da  Cunha  e  Álvaro  Campos  de  Carvalho,  respectivamente,

Superintendente  Regional  e  Chefe  dos  Serviços  de  Engenharia  do

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  - DNIT -  no Estado

de Minas Gerais;

• Zenilde das Graças Guimarães Viola, Diretora de Prevenção e Combate a

Incêndios  Florestais  e  Eventos Críticos,  representando Adriano Magalhães

Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável;

• Ivan  Sérgio  Carneiro  e  Valéria  Almeida  Lopes  de  Faria,  Engenheiros  de

Planejamento do Sistema Elétrico, representando Djalma Bastos de Morais,

Presidente da Cemig;

• Maria de Fátima Bessa Martinez, Chefe do Escritório,  representando Elmo

Vaz Bastos de Matos, Presidente da Codevasf;

• Engenheiro Paulo Antônio Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva;

• Cap. BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do COB-

MG;

• Wanderlene Ferreira Nacif, Gerente de Monitoramento Hidrometeorológico do

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam;

• Manoel  da  Mota  Neto  e  Hérica  Cristina  Soares  Santos,  respectivamente,

Prefeito Municipal e Consultora Especial da Prefeitura de Itabirito.

 6ª Reunião Ordinária - Audiência pública - 30 de agosto de 2012, 10 horas,

Plenarinho III 

Deputado presente:

Arlen Santiago / PTB (Presidente).

Finalidade: Debater as medidas de prevenção, atenção e reparação dos impactos

das últimas enchentes no Estado. 

Resultado: A reunião foi realizada com as seguintes presenças:

• Marcelo Jorge Medeiros, Gerente de Eventos Críticos, representando Vicente

Andreu Guillo, Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA;

• Wanderlene Ferreira Nacif,  Gerente de Monitoramento Hidrometeorológico,

representando Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam;
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• Zenilde das Graças Guimarães Viola, Diretora de Prevenção e Combate a

Incêndios Florestais e Eventos Críticos da Semad;

• Doris Aparecida Galisto Lins,  Diretora Presidente do Serviço Autônomo de

Água e Esgoto de Itabirito - SAAE-Itabirito;

• Edison  Delano  da  Silva,  Secretário  Municipal  de  Obras  e  Serviço  da

Prefeitura de Itabirito;

• Engenheiro Paulo Antônio Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva;

• Cap. BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do COB-

MG.

 7ª Reunião Ordinária - Audiência pública - 13 de setembro de 2012, 10 horas,

Plenarinho IV 

Deputados presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente).

Finalidade: Debater as medidas de prevenção, atenção e reparação dos impactos

das últimas enchentes no Estado. 

Resultado: A reunião foi realizada com as seguintes presenças:

• Bruno  Oliveira  Alencar,  Subsecretário  de  Infraestrutura  da  Secretaria  de

Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -, representando o Sr. Fuad

Jorge Noman Filho, Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação

de Investimentos;

• Zenilde das Graças Guimarães Viola, Diretora de Prevenção e Combate a

Incêndios  Florestais  e  Eventos  Críticos,  representando  o  Sr.  Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável;

• Felippe Ferreira Mello, Assessor-Chefe de Gestão Estratégica e Inovação da

Secretaria,  representando  o  Sr.  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

• Renato Teixeira Brandão, Gerente de Resíduos Industriais e da Mineração,

representando a Sra. Aline Faria Souza Trindade, Presidente da Fundação

Estadual do Meio Ambiente - Feam;

• Wanderlene Ferreira Nacif, Gerente de Monitoramento Hidrometereológico do
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Igam, representando a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do

Igam;

• Engenheiro Paulo Antônio Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva;

• Capitão BM Eduardo Chagas Ribeiro, Chefe da Divisão Operacional do COB-

MG;

• Cláudio  Luiz  Dias  Amaral,  Secretário  Executivo  do  Comitê  da  Bacia  dos

Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé - Compé.

 2ª Reunião Extraordinária - 2 de outubro de 2012, 10 horas, Plenarinho I

Deputados presentes:

Délio Malheiros / PV (Substituindo o Dep. Gustavo Corrêa / DEM);

Sebastião Costa / PPS (Substituindo o Dep. Arlen Santiago / PTB);

André Quintão / PT.

Finalidade: Discussão e votação de proposições da Comissão.

Resultado: Rejeitado requerimento de autoria  do Deputado Sebastião Costa, em

que  solicita  “sejam  suspensos,  por  até  15  dias,  os  trabalhos  da  Comissão,

considerando-se a conveniência e a oportunidade das atividades legislativas”.

 3ª Reunião Extraordinária - 2 de outubro de 2012, 14h45min, Plenarinho IV

Deputados e Deputadas presentes:

Gustavo Corrêa / DEM (Vice-Presidente);

João Leite / PSDB (Substituindo o Dep. Dalmo Ribeiro Silva / PSDB);

Luzia Ferreira / PPS (Substituindo o Dep. Doutor Wilson Batista / PSD);

Liza Prado / PSB.

Finalidade: Discutir e votar proposições da Comissão.

Resultado:  Aprovado requerimento  de  autoria  da  Deputada  Liza  Prado  em  que

solicita “sejam prorrogados os trabalhos da Comissão Especial das Enchentes por 30

dias para que se possa avançar no conhecimento do problema e na proposição de

recomendações para sua minimização”.

 8ª Reunião Ordinária - 18 de outubro de 2012, 10 horas, Plenarinho III

Deputados e Deputada presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;
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Duarte Bechir / PSD (Substituindo o Dep. Doutor Wilson Batista / PSD);

Liza Prado / PSB (Substituindo Dep. Gustavo Corrêa / DEM).

Finalidade: Discussão e votação de proposições da Comissão. 

Resultado: Foram aprovados 10 requerimentos (transcritos no Anexo I).

 4ª  Reunião Extraordinária  -  Audiência pública  -  25 de outubro  de  2012,  9

horas, Plenarinho III

Deputados presentes:

Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB.

Finalidade: Debater as medidas de prevenção, atenção e reparação dos impactos

das últimas enchentes no Estado.  

Resultado: A reunião foi realizada com as seguintes presenças:

• Pedro  Paulo  Ferreira  dos  Santos,  Coordenador-Geral  da  Unidade  de

Gerenciamento do Arrudas e Ferrugem do Departamento de Obras Públicas

do Estado de Minas Gerais - Deop-MG;

• Zenilde das Graças Guimarães Viola, Diretora de Prevenção e Emergência

Ambiental  da  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável;

• Wanderlene Ferreira Nacif, Gerente de Monitoramento Hidrometeorológico do

Igam;

• Paulo Antonio Moreira Avelar, Diretor da PRS Engenharia e Consultiva Ltda.;

• Marília Carvalho de Melo, Subsecretária de Controle e Fiscalização Ambiental

Integrada  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável;

• Zuleika Stela Chiachio Torquetti, Presidente da Fundação Estadual do Meio

Ambiente - Feam;

• Vereador Cabo Júlio;

• Wanderson Fabrício Portugal e André Vieira Grochowski, estudantes da PUC

Minas.

 9ª Reunião Ordinária - 25 de outubro de 2012, 10 horas, Plenarinho III

Deputados presentes:
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Arlen Santiago / PTB (Presidente);

Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;

Duarte Bechir / PSD (Substituindo o Dep. Doutor Wilson Batista / PSD).

Finalidade: Apreciar o relatório final dos trabalhos da Comissão.

Resultado:  O  relatório  foi  distribuído  em  avulso  aos  membros  da  Comissão.

Aprovado requerimento de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva que solicita a

suspensão, por até vinte dias, dos trabalhos da Comissão Especial das Enchentes.

 10ª Reunião Ordinária - 8 de novembro de 2012, 10 horas

Finalidade: Apreciar o relatório final dos trabalhos da Comissão.

IV - CONHECIMENTO DO PROBLEMA

IV.1 - O CLIMA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Estado de Minas Gerais apresenta uma importante variedade de características

climáticas. Em áreas de altitude baixas, como a porção oeste  do Triângulo Mineiro,

verifica-se o clima tropical úmido, com inverno seco e verão chuvoso. Já no extremo

norte  do  Estado,  na  área  integrante  do  Polígono  das  Secas,  predomina  o  clima

tropical seco, com precipitações entre 1.000mm a 750mm anuais, e os Municípios

sofrem com a escassez de água. E nas regiões mais elevadas da Serra da Canastra,

Espinhaço e Mantiqueira verifica-se o clima temperado chuvoso ou subtropical  de

altitude. 

Segundo  o  volume “Minas  Gerais”  do  “Atlas  Brasileiro  de  Desastres  Naturais”,

elaborado pelo Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres - Ceped

-, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Estado é afetado por precipitações

de origem orográfica e ciclônica, com frentes frias de origem polar - com chuvas de

longa  duração  e  de  baixa  a  média  intensidade,  o  que  caracteriza  um  sistema

atmosférico frontal -, e frentes quentes e úmidas oriundas da região amazônica, o que

caracteriza um sistema atmosférico não frontal. 

Durante o verão, também é comum a ocorrência do fenômeno conhecido como

zonas  de  convergência  do  Atlântico  Sul,  gerado  por  zonas  de  baixa  pressão

atmosférica no  Oceano Atlântico,  com acúmulo de  grande quantidade de nuvens.

Esse fenômeno, combinado com os sistemas ciclônicos, gera grandes volumes de

chuvas. As maiores concentrações de precipitação no Estado de Minas Gerais são
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esperadas para os meses de outubro a março, tendo característica sazonal.  Essa

sazonalidade se reflete na distribuição mensal dos desastres relacionados às chuvas

nos Municípios mineiros, como exemplifica o gráfico abaixo.

GRÁFICO 1 - COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE

MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR DESASTRES PROVOCADOS PELAS CHUVAS EM

MG NOS PERÍODOS 2009/2010 E 2010/2011

* - O Gráfico 1, com o comparativo da evolução mensal do número de Municípios

atingidos por desastres provocados pelas chuvas em MG, nos períodos 2009/2010 e

2010/2011, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: Gabinete Militar do Governador, 2012, p. 14.

Em  função  de  características  da  ocupação  humana  em  fundos  de  vale  e  das

intervenções antrópicas nos cursos d´água, as enchentes e inundações, infelizmente,

têm se tornado desastres recorrentes e previsíveis no Estado.

A gravidade do quadro se acentua ao considerarmos os dados contidos na Tabela

1:  a persistir  o  quadro  verificado na última década,  25% dos Municípios  mineiros

serão afetados com os transtornos decorrentes das chuvas a cada período chuvoso.

TABELA 1 - QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR DESASTRES

PROVOCADOS PELAS CHUVAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS NO PERÍODO

DE 2001 A 2011

* -  A Tabela 1,  que informa a quantidade de Municípios  atingidos por desastres

provocados pelas chuvas no Estado de Minas Gerais, no período de 2001 a 2011, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: Gabinete Militar do Governador, 2012, p. 7.

Já  a  figura  abaixo  ilustra  a  distribuição  espacial  desses  desastres  no  período

chuvoso 2010/2011, indicando o amplo alcance desses eventos em Minas Gerais.
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FIGURA 7 - MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR DESASTRES RELACIONADOS COM O

INCREMENTO DAS PRECIPITAÇÕES HÍDRICAS 2010/2011

* - A figura que contém os municípios atingidos por desastres relacionados com o

incremento das precipitações hídricas, período 2010/2011, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: Gabinete Militar do Governador, 2012, p. 8.

IV.2 - OS EFEITOS DAS CHUVAS 

As enchentes e inundações são eventos naturais que ocorrem periodicamente nos

cursos d’água,  sendo influenciados por  variáveis  climatológicas de médio e  longo

prazo, mas também por variações diárias do tempo. No entanto, em áreas urbanas de

relevo acidentado - como as da maior parte dos Municípios das regiões Sul, Zona da

Mata e Leste de Minas Gerais -, esses fenômenos são intensificados por alterações

como a impermeabilização do solo, a retificação e o assoreamento de cursos d’água

e a ocupação das planícies de inundação, o que tem levado a expressivos acidentes

naturais nos períodos de chuvas intensas.

Embora sejam recorrentes os equívocos entre os conceitos, as enchentes podem

ser  classificadas,  “grosso  modo”,  em  bruscas  e  graduais,  sendo  as  bruscas,

conhecidas  também  como  enxurradas,  aquelas  provocadas  por  precipitações

intensas e concentradas, provocando elevações abruptas dos níveis das águas, cujo

escoamento  violento  costuma provocar  danos  materiais  e  humanos  relativamente

intensos.

Já as enchentes graduais são caracterizadas pela elevação das águas de forma

paulatina,  mantendo-se  em  situação de cheia  por  certo  período,  até  que escoem

gradativamente.  Esses  eventos  estão  associados  a  períodos  extensos  de  chuvas

contínuas, que também contribuem para o encharcamento do solo nas encostas, o

que, por seu turno, favorece a ocorrência de movimentos gravitacionais de massa,

como  os  escorregamentos  e  as  correntes  de  lama,  causadores  de  significativos

acidentes.

Tanto as enchentes graduais como as bruscas prejudicam a prestação dos serviços

essenciais, como a distribuição de energia elétrica e o saneamento básico, além de

contribuírem para intensificar a ocorrência de doenças veiculadas pela água e pelos
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alimentos,  por  ratos  (leptospirose),  assim  como  a  ocorrência  de  infecções

respiratórias  agudas.  Segundo  a  Defesa  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  as

principais consequências das precipitações intensas são:

a) pessoas mortas, feridas, desabrigadas ou desalojadas;

b) prejuízos materiais e transtornos decorrentes da inutilização de bens particulares;

c) abatimento moral da comunidade e desilusão;

d) interrupção ou destruição das vias de acesso;

e) danificação ou destruição de obras públicas;

f) eventos geomorfológicos (erosão, deslizamentos, etc.);

g) inutilização de gêneros alimentícios estocados;

h) prejuízos à pecuária;

i) impossibilidade de escoamento da produção agrícola;

j) interrupção no sistema de abastecimento de gêneros alimentícios;

k) congestionamento de trânsito;

l) suspensão temporária do trabalho;

m) comprometimento na prestação dos serviços públicos essenciais (luz, gás, água,

telefone,  transportes,  recolhimento  de  lixo,  etc.),  com  danos  e  destruição  de

equipamentos e instalações;

n) danos ambientais;

o) prejuízos sociais diversos.

O  volume “Minas  Gerais”  do  já  citado  “Atlas  Brasileiro  de  Desastres  Naturais”

apresenta dados relevantes sobre as inundações no Estado. Segundo esse estudo,

nos  últimos  vinte anos,  dos  853  Municípios  mineiros,  481  (56,38%)  apresentam

registros  de  inundações  bruscas,  abrangendo  todas  as  mesorregiões  de  Minas.

Destacaram-se, entre elas, a da Zona da Mata, com 234 Municípios afetados, a do

Vale do Rio Doce, com 173, e a Metropolitana de Belo Horizonte, com 167, o que se

pode  atribuir  ao  relevo  dessas  regiões,  próximas  às  Serras  da  Mantiqueira,  do

Caparaó  e  ao  Quadrilátero  Ferrífero,  e  à  ocupação  do  solo,  marcada  pela

concentração populacional nos vales de importantes rios.

O Gráfico 2 indica a frequência mensal das inundações bruscas no Estado.
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GRÁFICO 2 - FREQUÊNCIA MENSAL DE INUNDAÇÕES BRUSCAS EM MINAS

GERAIS, NO PERÍODO DE 1991 A 2010

* - O Gráfico 2, indicando a  frequência mensal das inundações bruscas no Estado,

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: CEPED, 2011, p. 45.

Entre 1991 e 2010, cerca de 1,6  milhão de mineiros -  aproximadamente 8% da

população  do  Estado  -  foram  atingidos  por  inundações  bruscas,  o  que  resultou,

segundo  os  registros,  em  124.430  desalojados,  28.642  desabrigados,  14.535

deslocados, 38 desaparecidos, 1.026 levemente feridos, 206 gravemente feridos, 786

enfermos  e  530  mortos.  Vítimas  fatais  desses  eventos  foram  registradas  em  34

Municípios,  sendo o Município de Munhoz -  localizado no Sul  de  Minas -  o mais

atingido, com 441 óbitos em dois eventos adversos, nos anos de 2009 e 2010. 

As ilustrações abaixo registram episódios desses eventos.

* - As figuras 8 e 9, que ilustram os episódios mencionados, foram publicadas no

“Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: CEPED, 2011, p. 46.

Quanto às inundações graduais, foram 446 os Municípios atingidos entre 1991 e

2010, em todas as regiões do Estado, com destaque para a Zona da Mata, com 84

Municípios afetados, o Sul/Sudeste de Minas, com 79, e o Vale do Rio Doce, com 75. 

O Gráfico 3 indica a frequência mensal das inundações graduais no Estado.

GRÁFICO 3 - FREQUÊNCIA MENSAL DE INUNDAÇÕES GRADUAIS EM MINAS

GERAIS, NO PERÍODO DE 1991 A 2010.

* - O Gráfico 3, indicando a frequência mensal de inundações graduais em Minas

Gerais,  no  período  de  1991  a  2010,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

20.11.2012.

As  localidades  mais  afetadas  estão  situadas  em  locais  com  extensa  rede

hidrográfica, como é o caso dos Rios Paraíba do Sul e Pomba, na Zona da Mata, do

Rio Grande, no Sul de Minas, e do Rio Doce. No período avaliado pelo Atlas, cerca de

1,7  milhão  de  mineiros  foram  atingidos  por  inundações  graduais,  tendo  sido

registrado o número de 166.100 pessoas desalojadas, 42.260 desabrigadas, 14.847

deslocadas, 2 desaparecidas, 1.542 levemente feridas, 37 gravemente feridas, 2.017
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enfermas e 59 mortas.

A imagem abaixo retrata um episódio de inundação gradual do Rio Muriaé.

* - A figura 10, que retrata um episódio de inundação gradual do Rio Muriaé, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: CEPED, 2011, p. 52.

Os Municípios com maior recorrência do evento adverso são Governador Valadares

e Mutum, localizados  na Mesorregião  Vale  do  Rio  Doce,  com 8  e  7  ocorrências,

respectivamente, registradas entre 1991 a 2010. Já o Município de Novo Cruzeiro,

localizado  no  Vale  do  Jequitinhonha,  foi  atingido  três  vezes  entre  2006  e  2009,

apresentando 12 ocorrências em 2006.

Em Montes Claros, no Norte de Minas, foi registrado o maior número de afetados -

135.600 habitantes,  cerca  de 8% de sua população -  nas cinco vezes  em que o

Município decretou situação de emergência por inundações graduais. 

Fugindo  à  classificação  gradual/brusca  -  por  serem  mediadas  pela  intervenção

humana -, verificam-se também no Estado as enchentes provocadas pela abertura de

comportas de barragens de contenção de água. Esses reservatórios de acumulação -

que  podem  tanto  ser  construídos  especificamente  para  minimizar  os  problemas

decorrentes de enchentes como se destinarem a usos múltiplos, entre os quais a

geração de energia elétrica - são manejados com o objetivo de minimizar os impactos

dos eventos meteorológicos, sendo esvaziados ao máximo às vésperas dos períodos

chuvosos  para  poderem  armazenar  as  águas  excedentes  dos  meses de grandes

precipitações. Porém, em períodos de precipitação muito elevada, a capacidade dos

reservatórios  pode  não  ser  suficiente  para  conter  o  volume  das  águas,  o  que

demanda  a  liberação de parte  desse  volume para  evitar  o  transbordamento.  Em

situações  muito  críticas,  essa  liberação  pode  provocar  enchentes  a  jusante  das

barragens. Contudo, é preciso notar que, nesses casos, o volume de água liberado é

sempre menor do que o recebido pelo reservatório. Ou seja, o reservatório pode ser

um instrumento de grande valia na contenção das enchentes, mas sua existência não

assegura que elas não venham a ocorrer. 

As figuras abaixo ilustram um evento dessa natureza relacionado à barragem de

Camargos,  operada  pela  Cemig,  ocorrido  no  Município  de  Ribeirão  Vermelho em
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janeiro  de  2012.  Na ocasião,  uma das  principais  construções  históricas de  Minas

Gerais - a rotunda -, construída em 1895, usada para a manutenção e movimentação

de locomotivas e considerada a maior da América Latina - foi alagada. 

* - As figuras 11 e 12, que ilustram a enchente decorrente de liberação de águas de

reservatório  de  acumulação,  foram  publicadas  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

20.11.2012.

Além das  inundações,  os  movimentos  de  massa são eventos  relacionados  aos

períodos de chuvas intensas, como destaca o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais.

Como as inundações, esses eventos são naturais e contribuem para a evolução da

paisagem,  sendo  o  mais  importante  processo  geomorfológico  modelador  da

superfície terrestre. São considerados movimentos de massa os deslizamentos, as

corridas  de  massa,  os  rastejos  e  quedas,  os  tombamentos  ou  rolamentos  de

matacões ou rochas. Entre esses tipos de movimentos, os deslizamentos são os mais

recorrentes do Estado, sendo provocados, principalmente, pelo escorregamento de

materiais  sólidos (solo,  vegetação,  etc.)  ao longo de terrenos inclinados, como as

encostas, em função da infiltração de água e da saturação do solo. 

Os movimentos de massa podem ser potencializados por ações humanas, como a

remoção de vegetação, o acúmulo de lixo, a construção de edificações nas encostas,

o vazamento de água e esgoto e cortes de taludes ou aterros, motivos pelos quais

costumam causar acidentes graves nas áreas urbanizadas.

Em Minas Gerais, entre 1991 e 2010, foram registrados oficialmente 135 eventos de

movimentos de massa, em 100 Municípios, localizados principalmente na Zona da

Mata  e na  Região Metropolitana de Belo  Horizonte.  Quanto  aos danos humanos,

foram afetados 299.638 mineiros, dos quais 9.980 foram desalojados, 3.608 ficaram

desabrigados, 792 foram deslocados, 88 ficaram levemente feridos, 86 gravemente

feridos e 58 enfermos. Ocorreram 34 mortes. 

O Gráfico 4 indica a frequência mensal dos movimentos de massa no Estado.

GRÁFICO 4 - FREQUÊNCIA MENSAL DE MOVIMENTOS DE MASSA EM MINAS

GERAIS, NO PERÍODO DE 1991 A 2010

*  -  O  Gráfico  4,  indicando  a  frequência  mensal  dos  movimentos  de  massa  no

Estado, entre 1991 a 2010, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.
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Fonte: CEPED, 2011, p. 69.

Os Municípios que apresentaram vítimas de morte, no período de 1991 a 2010,

foram Belo Horizonte, Belo Oriente, Cantagalo, Ervália,  Iapu, Itabira, Juiz de Fora,

Padre  Paraíso,  Santa  Rita  do  Sapucaí,  São  João  Nepomuceno.  Além  de  ter

registrado o maior  número de óbitos  - 17  -,  Belo Horizonte apresentou também o

maior  número  total  de  afetados  - 200.000 pessoas,  o que representa  66,7% dos

afetados no Estado. 

A imagem abaixo retrata o cenário de uma encosta que sofreu deslizamento, na

Zona da Mata.

* - A figura 13, que retrata o cenário de uma encosta que sofreu deslizamento, na

Zona da Mata, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: CEPED, 2011, p. 67.

Os  movimentos  de  massa  são  responsáveis  por  parte  importante  dos  óbitos

ocorridos  durante  os  períodos  chuvosos,  como  se  observa  no  gráfico  abaixo,

referente ao período 2010-2011, quando ocorreram 12 mortes por soterramento.

GRÁFICO 5 - CAUSAS DOS ÓBITOS OCORRIDOS EM MINAS GERAIS EM

CONSEQUÊNCIA DAS CHUVAS 2010/2011

* - O Gráfico 5, que mostra as causas dos óbitos ocorridos em Minas Gerais em

consequência  das  chuvas  2010/2011,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

20.11.2012.

Fonte: Gabinete Militar do Governador, 2012, p. 17.

Na capital, os movimentos de massa ocorreram em janeiro de 2003 e em janeiro e

outubro de 2010, em áreas com edificações de alto e baixo padrão - o que ressalta o

predomínio das condicionantes do meio físico nesses eventos. Porém,  nas vilas e

favelas, as características geomorfológicas e litoestruturais dos terrenos se somam à

erosão  intensa,  ao  padrão  de  ocupação  irregular,  às  fundações  precárias  das

edificações  e  ao  corte  mal  dimensionado  de taludes  que  intensificam  o  risco  de

deslizamentos.

Verificam-se, assim, as grandes perdas que o Estado de Minas Gerais enfrenta a

cada ano em decorrência do período chuvoso, como se percebe na tabela abaixo.
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TABELA 2 - QUANTIDADE DE DANOS E VALOR DOS PREJUÍZOS CAUSADOS

PELAS CHUVAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS DE 2007 A 2011

* - A Tabela 2, com a quantidade de danos e valor dos prejuízos causados pelas

chuvas  no Estado de Minas Gerais,  de  2007 a 2011,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: Gabinete Militar do Governador, 2012, p. 17.

Para compreender o modo como o poder público se organiza para minimizar esse

tipo de dano, por meio de medidas de prevenção, socorro e reparação, cabe tecer

algumas considerações sobre o sistema de defesa civil.

V - O SISTEMA DE DEFESA CIVIL

O arranjo organizacional  das ações relacionadas  à prevenção e à resposta aos

danos causados pelas enchentes no Estado é complexo, pois envolve órgãos dos

três entes federados, que atuam tanto isoladamente quanto por meio de parcerias.

Com o apanhado que se segue, buscamos elucidar a sistemática de trabalho dos

integrantes do sistema de proteção e de defesa civil com atuação em Minas Gerais.

É possível distinguir três grupos de ações nos quais os órgãos que compõem o

sistema estão envolvidos. São elas: ações de prevenção, ações de preparação para

emergências e de resposta aos desastres, e ações de reconstrução. 

As ações de prevenção são tidas como fundamentais para se evitar ou minimizar os

efeitos causados pelas enchentes. Entre as principais medidas de prevenção, pode-

se  destacar  o  mapeamento  das  áreas  de  risco  e  a  realização  de obras  como a

adequação  do  sistema de  drenagem  urbana  e,  eventualmente,  a  implantação  de

barragens  de  contenção  de  águas  pluviais.  Com  esse  objetivo,  foi  lançado  pelo

governo  federal,  em  agosto  de  2012,  o  Plano  Nacional  de  Gestão  de  Riscos  e

Resposta a Desastres, que prevê R$ 18 bilhões em investimentos, sendo R$ 15,6

destinados a obras de prevenção. Entre as ações de prevenção previstas estão obras

de drenagem e de contenção de encostas, identificação das áreas de risco em 821

Municípios, mapeamento hidrológico em todos os Estados e investimentos nas áreas

de monitoramento, previsão e alerta.

Com relação às ações de preparação e de resposta às emergências, destaca-se o

papel  de  liderança da Cedec  na integração dos  órgãos  envolvidos  nas  ações  de
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resposta, o que é feito por meio de reuniões quinzenais nos meses que antecedem o

período chuvoso. Além de permitirem o planejamento das ações,  esses encontros

colocam  em  contato  pessoas  de  diversos  órgãos  que,  em  um  momento  de

emergência, terão de agir de forma coordenada.

Por fim, as ações de reconstrução passam, necessariamente, por procedimentos

necessários à dispensa de licitação para compra de itens de primeira necessidade e

também à captação de recursos para a realização de obras. Esse processo tem início

com a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública

pelos Municípios ou até mesmo pelo Estado. 

V.1 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

A situação de emergência difere do estado de calamidade pública, sendo a primeira

uma situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um

determinado  Município,  Estado  ou  região,  decretada  em  razão  de  desastre,

comprometendo  parcialmente sua  capacidade  de  resposta.  Já  o  estado  de

calamidade pública atesta um evento de maior gravidade, podendo ser caracterizado

como uma situação de alteração  intensa e  grave das condições  de  normalidade,

decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade

de resposta.

Tanto  a  situação  de  emergência  quanto  o  estado  de  calamidade  pública  são

declarados  mediante  decreto  do  Prefeito  Municipal  ou  do  Governador  do  Estado

quando, caracterizado o desastre, for necessário estabelecer uma situação jurídica

especial  que  permita  o  atendimento  às  necessidades  temporárias  de  excepcional

interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à reabilitação do cenário e à

reconstrução das áreas atingidas. 

Tal declaração, quando de autoria do Município, deve ser comunicada ao Estado e

à União para a obtenção de reconhecimento e de recursos junto a esses entes.  O

acesso aos recursos provenientes da União é regido pela Lei Federal nº 12.340, de

2010,  que  dispõe  sobre  as  transferências  de  recursos  da  União  aos  órgãos  e

entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de

resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial

para Calamidades Públicas.
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A declaração e a sua comunicação à União são reguladas pela Instrução Normativa

nº 1, de 24 de agosto de 2012, do Ministério da Integração Nacional, que estabelece

procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de

calamidade  pública  pelos  Municípios,  Estados  e  pelo  Distrito  Federal,  e  para  o

reconhecimento  federal  das  situações  de  anormalidade  decretadas  pelos  entes

federativos.

A citada Instrução Normativa distingue os desastres em dois níveis, sendo de nível I

os de média intensidade e que demandam decretação de situação de emergência, e

de nível II os de grande intensidade que exigem decretação de estado de calamidade

pública. Nos desastres de nível I, os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis

pelos governos locais, e a situação de normalidade pode ser restabelecida com os

recursos mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de recursos

estaduais  e  federais.  Já  nos desastres  de nível  II,  os  danos e prejuízos não são

superáveis  e  suportáveis  pelos  governos locais,  mesmo quando estes  estão  bem

preparados,  e  o  restabelecimento  da  situação  de  normalidade  depende  da

mobilização e da ação coordenada das três esferas de atuação do Sistema Nacional

de Proteção e Defesa Civil e, em alguns casos, de ajuda internacional.

Atualmente, a publicação de portaria do Poder Executivo federal reconhecendo a

situação de emergência ou do estado de calamidade pública depende, também, do

encaminhamento  do  Formulário  de  Avaliação  de  Danos  -  Avadan  -,  que  tem  por

finalidade informar detalhadamente ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil -

Sinpdec - as características do desastre e avaliar os danos humanos, materiais e

ambientais, além dos prejuízos econômicos e sociais e do plano de trabalho. 

No entanto, o Avadan deixará de existir a partir de 1º de janeiro de 2013, quando

será substituído pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID -,

que  promoverá  a  informatização  do  processo  desde  a  etapa  de  solicitação  de

reconhecimento  federal  até  a  fiscalização  e  a  prestação  de  contas  dos  recursos

repassados. O Estado de Minas Gerais foi  selecionado para participar do projeto-

piloto de implementação desse sistema, motivo pelo qual no segundo semestre do

ano  de  2012  estão  sendo  oferecidos  cursos  de  capacitação  para  gestores  de

proteção e defesa civil.
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Com  a  informatização,  as  informações  sobre  os  desastres  serão  enviadas

eletronicamente ao Sinpdec por meio do Formulário de Informações do Desastre -

Fide.  Acreditamos que essa ferramenta será de grande valia  para o Estado, pois,

além  de  facilitar  a  comunicação  entre  os  órgãos  envolvidos,  deverá  diminuir  a

incidência de erros no preenchimento do formulário, uma vez que o sistema alerta

para  o  esquecimento  do  preenchimento  de  dados  ou  até  mesmo  para  o

preenchimento incorreto de determinada informação.

Como  forma  de  explicitar  a  integração  entre  os  órgãos  federais,  estaduais  e

municipais no trato das enchentes, passamos a apresentar um breve apanhado das

Políticas Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil e, ainda, de como se dá a

estruturação dos órgãos federais, estaduais e municipais que apoiam as ações de

defesa civil.

V.2  -  POLÍTICA  NACIONAL  DE  PROTEÇÃO  E  DEFESA  CIVIL  E  SISTEMA

NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

A Lei Federal nº 12.608, de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa

Civil  -  PNPDEC.  Essa  política  abrange  as  ações  de  prevenção,  mitigação,

preparação,  resposta  e  recuperação  voltadas  à  proteção  e  defesa  civil  e  deve

integrar-se às políticas de ordenamento territorial,  desenvolvimento urbano, saúde,

meio  ambiente,  mudanças  climáticas,  gestão  de  recursos  hídricos,  geologia,

infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo

em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.

Dentre as suas diretrizes,  duas se destacam, quais sejam, a atuação articulada

entre a União, os Estados e os Municípios para a redução de desastres e apoio às

comunidades atingidas e a abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação,

preparação,  resposta  e  recuperação.  Com  isso,  objetiva-se  reduzir  os  riscos  de

desastres,  prestar  socorro  às  populações  atingidas,  produzir  alertas  antecipados,

estimular o ordenamento da ocupação do solo, entre outros.

No  Brasil,  a  defesa  civil  está  organizada  sob  a  forma  de  sistema,  o  Sistema

Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec. Nos termos da Lei Federal nº 12.608,

de 2012, o Sinpdec é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública

federal, dos Estados e dos Municípios, além das entidades públicas e privadas de
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atuação significativa na área de proteção e defesa civil. O sistema nacional tem como

órgão central a Secretaria Nacional de Defesa Civil - Sedec -, vinculada ao Ministério

da Integração Nacional e responsável por coordenar as ações da defesa civil em todo

o território  nacional,  e como órgão consultivo o Conselho Nacional de Proteção e

Defesa Civil - Conpdec.

De acordo com o Ministério da Integração Nacional,  atualmente encontra-se em

construção a  regulamentação da Lei  Federal  nº  12.608,  de  2012,  além  do  Plano

Nacional de Proteção e Defesa Civil, que definirão o papel de cada órgão ou entidade

que compõe o Sinpdec. Apesar disso, a PNPDEC já distribui competências aos entes

federados, que, por sua vez, as distribuem a seus órgãos.

No âmbito da PNPDEC compete à União coordenar o Sinpdec, instituir e manter

sistema de  informações  e  monitoramento  de  desastres,  realizar  o  monitoramento

meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco e produzir alertas sobre a

possibilidade  de  ocorrência  de  desastres,  em  articulação  com  os  Estados  e

Municípios, além de apoiar os Estados e os Municípios no mapeamento das áreas de

risco, nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e

risco  de  desastre  e  nas  demais  ações  de  prevenção,  mitigação  e  preparação,

resposta e recuperação.

Conforme já dito, foi lançado em 2012, pelo governo federal, o Plano Nacional de

Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, que conta com o montante de R$

18  bilhões  para  investimentos  em  prevenção,  incluindo  obras  estruturantes,

mapeamento das áreas de risco, monitoramento e alerta e resposta aos desastres.

Entre as áreas prioritárias para investimento no Estado está a Região Metropolitana

de Belo  Horizonte -  RMBH -  e as  Bacias  dos Rios  Doce e Paraíba  do  Sul.  Nos

Municípios  mapeados,  será  possível  a  emissão  de  alerta  de  enxurradas  e

deslizamentos com duas a seis horas de antecedência. Além disso, estão previstas

ações de ampliação da oferta de água no semiárido mineiro.

Outro mecanismo recentemente implementado e que busca agilizar as ações de

resposta aos desastres é o Cartão de Pagamento de Defesa Civil.  Trata-se de um

meio de pagamento específico para ações de defesa civil, que visa proporcionar mais

agilidade, controle e transparência dos gastos. Cada Estado e cada Município tem
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direito a receber um cartão que deve ser usado para pagamento de ações de socorro,

assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, assim definidas no

Decreto Federal  nº  7.257,  de  2010.  O uso deve ser  precedido da  decretação de

situação de emergência ou estado de calamidade pública pelo Poder Executivo e da

comunicação do decreto à Secretaria Nacional de Defesa Civil. Até o momento, 267

Municípios de 19 Estados já possuem o cartão, sendo que 72 deles já receberam

recursos por essa via. A Coordenadoria de Defesa Civil de Minas Gerais acredita que

o cartão ainda é subutilizado no Estado devido ao desconhecimento dos gestores

públicos.

Com  relação  à  estrutura  organizacional  do  sistema  federal,  passemos  a  uma

síntese da participação dos órgãos setoriais envolvidos nas ações de defesa civil, aí

entendidas aquelas empreendidas desde a prevenção até a reconstrução.

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - Cenad -, sediado em

Brasília, é responsável por gerenciar informações sobre riscos e desastres, de forma

a preparar  a  população  e responder  aos  desastres  ocorridos  em todo o  território

nacional.  Para tanto, o Cenad atua em duas frentes: a primeira, responsável pela

preparação e resposta a desastres, tem como principal atividade a mobilização de

profissionais  para  atendimento  às  vítimas;  a  segunda  frente,  voltada  para  o

monitoramento  constante  de  informações  sobre  riscos,  tem  o  objetivo  de  reduzir

impactos  e  preparar  a  população.  Atualmente,  o  Cenad,  que  funciona  em tempo

integral nos sete dias da semana, dispõe de 67 técnicos . Além disso, o Centro conta

com  a  atuação  do  Grupo  de  Apoio  a  Desastres  -  Gade  -,  equipe  técnica

multidisciplinar  mobilizável  para  contribuir  efetivamente  com  o  socorro  e  com  a

assistência à população afetada por desastres.

O Cenad atua em parceria com outros órgãos, entre eles, o Centro Nacional de

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden -, o Serviço Geológico do

Brasil  -  CPRM -,  o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - Ibama -, a Agência Nacional de Águas - ANA -, a Agência Brasileira de

Inteligência  -  Abin  -,  o  Centro  de  Previsão  de  Tempo  e  Estudos  Climáticos  -

CPTEC/INPE -, além do Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet.

A ANA, além da função de agência reguladora responsável pelo controle do acesso
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à água em rios federais, atua no planejamento e promoção de ações destinadas a

prevenir  ou  minimizar  os  efeitos  de  secas  e  inundações  no  âmbito  do  Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com a Secretaria

Nacional de Defesa Civil e em apoio aos Estados e Municípios (art. 4º, X, Lei Federal

nº  9.984,  de  2000).  Nessa  perspectiva,  é  responsável  pela  coordenação  das

atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional, composta

de 4.633 estações pluviométricas e fluviométricas, onde se monitoram o nível e a

vazão  dos  rios,  a  quantidade  de  sedimentos  e  a  qualidade  das  águas.

Aproximadamente  500 desses  pontos  funcionam com transmissão  em tempo real

para a ANA. Em Minas Gerais, a operação da rede se dá pelo CPRM e pelo Igam. A

ANA disponibiliza os dados de nível, vazão, sedimento e qualidade da água dos rios

brasileiros, bem como de chuva no território nacional na internet.

Cabe destacar também o papel exercido pelo CPRM. A entidade atua em parceria

com o Igam no sistema de alerta da Bacia do Rio Doce, sendo responsável pela parte

hidrológica,  enquanto  o  Igam  responde  pela  parte  meteorológica.  Além  disso,

atualmente  o  CPRM  desenvolve  um  trabalho  de  análise  da  susceptibilidade  a

inundações em 23 Municípios mineiros.

A Codevasf coordena e executa obras de infraestrutura hídrica e de saneamento

básico, como é o caso da estação de tratamento de esgoto de Itabirito. Entre as obras

de infraestrutura hídrica está a construção de reservatórios de acumulação e adutoras

para o aumento da oferta de água. A Codevasf executa, ainda, programa específico

de  prevenção  e  de  preparação  para  desastres,  com  o  objetivo  de  garantir  a

segurança da população em situação de risco, prevenir danos e prejuízos causados

por desastres naturais.

Por  sua vez,  o DNIT atua, principalmente,  no levantamento da malha rodoviária

federal danificada pelas enchentes e nas obras de reconstrução.

V.3 - SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Nos termos da Lei Federal nº 12.608, de 2012, e no âmbito da Política Nacional de

Proteção  e  Defesa  Civil,  compete  ao  Estado  executar  seus  comandos  em  seu

território, instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, identificar e mapear as

áreas  de  risco  e  realizar  estudos  de  identificação  e  ameaças,  suscetibilidades  e
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vulnerabilidades, em articulação com a União e com os Municípios, além de realizar o

monitoramento  meteorológico,  hidrológico  e  geológico  das  áreas  de  risco,  em

articulação com a União e com os Municípios. O Estado pode ainda declarar, quando

for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência.

Além disso, o Estado exerce papel de apoio aos Municípios, especialmente no que

diz  respeito  ao  levantamento  das  áreas  de  risco,  à  elaboração  dos  Planos  de

Contingência de Proteção e Defesa Civil e à divulgação de protocolos de prevenção e

alerta e de ações emergenciais.

A atuação da Defesa Civil de Minas Gerais está norteada pela Lei nº 15.660, de

2005, que institui a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes

de  chuvas  intensas.  A  política  tem  por  objetivo  a  preservação  da  vida  e  da

incolumidade das pessoas, do ambiente e de bens materiais em face de desastres

decorrentes de chuvas intensas. Para cumprir esses objetivos, compete ao Estado:

1)  estabelecer  normas,  programas,  planos,  procedimentos,  estudos  e atividades

que visem: 

• à prevenção a desastres decorrentes de chuvas intensas e à mitigação de

seus efeitos;

• ao socorro,  à assistência médico-social,  ao abrigo e à manutenção de

serviços  essenciais  para  a  segurança  e  o  bem-estar  de  populações

atingidas por desastres decorrentes de chuvas intensas; 

• ao  controle  sanitário  e  epidemiológico  de  regiões  atingidas  por

inundações; e 

• à  recuperação  do  meio  ambiente,  de  edificações  e  de  obras  de

infraestrutura afetadas por desastres decorrentes de chuvas intensas;

2) planejar, coordenar, controlar e executar atividades de defesa civil em sua esfera

de competência;

3)  promover  a articulação com a União,  com outros Estados e com Municípios,

respeitadas as disposições constitucionais e legais, para o desenvolvimento de ações

de defesa civil em caso de risco de desastre, situação de emergência ou estado de

calamidade pública decorrentes de chuvas intensas;

4) dispor de sistema de monitoramento, análise e alerta de fenômenos hidrológicos
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e meteorológicos;

5)  consignar,  na legislação orçamentária,  recursos financeiros para o custeio de

atividades,  programas,  projetos  e  obras  voltados  para  os  objetivos  previstos  na

política.

Em  Minas  Gerais,  a  Cedec  é  responsável  por  articular,  planejar,  coordenar,

controlar e executar as atividades de defesa civil e estudos sobre desastres. A Cedec

compõe a estrutura orgânica do Gabinete Militar do Governador, nos termos da Lei

Delegada nº 180, de 2011. A Coordenadoria conta ainda com unidades regionais, as

chamadas Unidades Regionais de Defesa Civil, que têm sede nas Regiões de Polícia

Militar,  subordinando-se tecnicamente ao Coordenador Estadual  de Defesa Civil  e,

operacionalmente, ao respectivo Comandante Regional.

O Sistema Estadual de Defesa Civil - SEDC - constitui a estrutura governamental de

planejamento e execução de medidas de defesa civil, objetivando coordenar esforços

de todos os órgãos estaduais, com os demais órgãos públicos e privados, e com a

comunidade em geral,  com o fito  de prevenir  consequências  nocivas dos eventos

desastrosos  e  socorrer  as  populações  atingidas  por  esses  mesmos eventos  com

emprego racional de recursos e adequado controle da emergência.

A  atividade  de  defesa  civil  pode  ser  medida  através  de  sua  articulação  e

mobilização, o que faz com que o SEDC esteja voltado para a ótica de uma rede

hierarquizada e interconectada entre as diversas áreas, serviços públicos e privados

de qualidade.  Essa organização do  sistema favorece a  articulação das entidades

públicas e a integração de forças e recursos comunitários.

Nessa perspectiva, o trabalho das Unidades Regionais de Defesa Civil em estreito

relacionamento com a defesa civil dos Municípios precede as ações do Estado e da

União  e  é  fundamental  para  o  funcionamento  do  sistema.  Portanto  é  de  grande

importância  para  o  êxito  do  Sistema  Estadual  de  Defesa  Civil  a  criação  e

estruturação, pelos Municípios, de suas Coordenadorias Municipais de Defesa Civil -

Comdecs - e de seu elo cada vez mais estreito com as Regionais. Essa dinâmica

busca a regionalização integrada das ações e a intensificação de parcerias nas áreas

de defesa civil, além de envolver a sociedade na busca de soluções regionais para

problemas locais,  além de facilitar  a transversalidade e a atuação interinstitucional
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necessária à implementação efetiva de políticas públicas de defesa civil.

A Figura 14, extraída do sítio eletrônico da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais,

relaciona  os  órgãos  setoriais  e  entidades  envolvidos  na  gestão  das  políticas

relacionadas às enchentes no Estado.

FIGURA 14 - ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS NA GESTÃO DAS

ENCHENTES

*  -  A Figura  14,  que  contém  os  órgãos  e  entidades  envolvidos  na  gestão  das

enchentes, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, s/data.

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema - tem papel

fundamental  na  prevenção  e  na  resposta  às  enchentes.  Por  iniciativa  da  ANA,  o

Sisema desenvolve atualmente o primeiro mapa  de inundações do Estado, com o

apoio da Defesa Civil estadual, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dos

Comitês de Bacia Hidrográficas. O objetivo é identificar os locais que mais correm

risco de enchentes no Estado e buscar dados que auxiliem no planejamento de ações

de prevenção, controle e mitigação de cheias. Esse trabalho integra um mapeamento

mais  amplo,  coordenado  pela  ANA,  e  que  resultará  no  Atlas  Nacional  de

Vulnerabilidade a Inundações.  Há previsão de que esse trabalho esteja concluído

ainda no segundo semestre de 2012.

Além disso,  a Semad tem oferecido apoio operacional  na fase de resposta aos

desastres ocorridos no Estado, como nos últimos períodos chuvosos, quando foram

disponibilizados  um  caminhão,  dois  helicópteros  e  um  avião  para  ações

emergenciais, além das bases operacionais - destinadas ao combate a incêndios -

situadas nos aeroportos municipais de Curvelo, Januária e Viçosa.

A  Semad  também  atua  na  elaboração  de  planos  de  contingência  de  bacias

hidrográficas e  mapas e  cartas  de vulnerabilidade hídrica,  e,  segundo documento

entregue a esta Comissão, prevê iniciar  a elaboração de um plano estadual  para

prevenção de enchentes e inundações em 2013. 

Ainda sobre as ações da Semad relacionadas às enchentes, destaque-se que essa

Secretaria  exerce  as  funções  de  gestor  e  de  agente  executor  do  Fundo  de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
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Estado de Minas Gerais - Fhidro -, um fundo mineiro que visa dar suporte financeiro a

programas, projetos e ações que visem à racionalização do uso e à melhoria dos

recursos hídricos, à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo, à

implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e ao custeio de ações

de estruturação física e operacional dos comitês de bacia hidrográfica do Estado.

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.

Segundo o Sr. Luiz Guilherme Melo Brandão, que compareceu aos trabalhos desta

Comissão, nos anos de 2009 e 2010 foram investidos quase R$50 milhões em obras

de  reparo  e  prevenção  a  enchentes.  Não  obstante,  foi  consenso  entre  os

parlamentares que esses investimentos estão muito aquém da capacidade do Fundo

e das necessidades de obras de prevenção de inundações no Estado.

Já as ações de monitoramento das condições climáticas e dos níveis das águas no

Estado  ficam  a  cargo  do  Igam,  autarquia  vinculada  à  Semad.  Conforme

mencionamos, o Igam atua em parceria com o CPRM no sistema de alerta da bacia

do Rio Doce, além de operar sistema próprio de alerta na bacia do Rio Sapucaí. A

representante do Igam, Sra. Wanderlene Ferreira Nacif, relatou que existe um projeto

em andamento, feito em parceria com a Codevasf, que visa à implementação de um
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sistema de alerta no alto curso do Rio das Velhas. Há previsão de que as estações,

que serão cedidas pela ANA, estejam instaladas até 2013.  

Complementando a atuação do Igam, temos que o Instituto, em parceria com o

governo  federal,  pretende  adquirir  dois  radares  meteorológicos  para  completar  a

cobertura do Estado de Minas Gerais e permitir a emissão de alertas preventivos em

todo o território mineiro. Por sua vez, o DER-MG desenvolve trabalho importante no

trato das enchentes, uma vez que atua diretamente na elaboração e execução de

obras de infraestrutura, inclusive na restauração de estruturas afetadas pela chuva.

Um dos problemas apontados na atuação do órgão foi a limitação legal imposta pela

Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui as normas para licitações e contratos da

administração  pública,  de  prazo  para  a  conclusão  das  obras  - elas devem  ser

concluídas no máximo em 180 dias. Quanto a esse problema, cabe destacar que, em

audiência  pública  desta Comissão,  o órgão se dispôs a auxiliar  os  Municípios  na

elaboração de planos de trabalho.

A Cemig  tem  papel  de  destaque  nas  ações  de  prevenção  empreendidas  para

minimizar os danos decorrentes das enchentes em Minas Gerais.  Isso porque, no

final de 2011, a Companhia adquiriu e instalou um radar meteorológico no Município

de Mateus Leme, como se observa na Figura 15.

FIGURA 15 - RADAR METEOROLÓGICO INSTALADO EM MATEUS LEME

* - A figura 15, representando o Radar Meteorológico, instalado em Mateus Leme,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

Fonte: RADAR..., 2012.

O radar tem por finalidade aprimorar o monitoramento e a vigilância atmosférica no

Estado  e  é  capaz  de  identificar,  por  meio  da  emissão  e  recepção  de  ondas,  a

formação de chuvas, tempestades e granizo e monitorar um raio de 250km ou 324

Municípios do Estado. A operação do radar é feita pelo Igam, responsável também

por produzir os alertas meteorológicos que são repassados à Defesa Civil do Estado

e  dos  Municípios.  O  radar  permite  prever  com  maior  precisão  a  ocorrência  e

intensidade de uma chuva e assim  alertar  a Defesa Civil  sobre tempestades que

poderão trazer consequências sérias para a população.

V.4 - MUNICÍPIOS
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Os Municípios estão na ponta do  Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e

desenvolvem trabalho extremamente importante, tendo em vista que os desastres

ocorrem em seus territórios e por  isso eles devem estar  preparados para atender

imediatamente a população atingida por qualquer tipo de evento, reduzindo perdas

materiais e humanas. Entretanto, destaca-se a pequena disponibilidade de recursos

desses entes federados para o enfrentamento de questão tão importante. Daí surge a

necessidade de que cada Município crie a Comdec, estruture o órgão e mantenha

seus servidores constantemente atualizados e em contato permanente com a Cedec.

Nos termos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, cabe aos Municípios

executar a política em âmbito local, incorporar as ações de proteção e defesa civil no

planejamento  municipal,  identificar  e  mapear  as  áreas  de  risco  de  desastres  e

fiscalizá-las, além de outras atribuições.

Atualmente,  707  dos 853  Municípios  mineiros  possuem uma Comdec  instalada,

sendo que nem todas dispõem da estrutura necessária para seu funcionamento ou só

atuam na fase pós-desastres, não havendo trabalhos de prevenção. Outro problema

detectado por esta Comissão foi que a capacitação dos servidores que trabalham nas

Comdecs nem sempre é eficaz, pois na maioria das vezes os coordenadores não são

servidores de carreira das Prefeituras e correm risco de serem substituídos ao final do

mandato do prefeito. Um agravante é que o fim do mandato coincide com o período

chuvoso no Estado de Minas Gerais.

A falta de recursos financeiros e humanos impede, muitas vezes, a realização de

medidas  preventivas,  conforme já  dito,  pilares  de  sustentação de um  sistema de

proteção  e  de  defesa  civil.  Além  disso,  a  atuação  pós-desastre  também  fica

comprometida, uma vez que são necessários equipamentos e pessoal especializado

para  execução  das  ações  de  resposta  e  de  procedimentos  burocráticos  para  o

levantamento dos danos, obtenção de recursos e prestação de contas.

Durante os trabalhos desta Comissão foi apurado que o governo do Estado tem

empreendido  esforços  para  auxiliar  os  Municípios  na tarefa  de  preenchimento  do

relatório de danos e na elaboração de planos de trabalho, etapas necessárias para se

pleitear recursos junto ao governo federal. No início do ano de 2012 foi implementada

uma força-tarefa com o objetivo de auxiliar 70 Municípios. Apesar disso, apenas 23
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desses 70 Municípios foram contemplados com os recursos federais, que totalizaram

R$ 73 milhões.

A  falta  de  corpo  técnico  especializado  e  de  recursos  financeiros  no  âmbito

municipal, como se pode ver, são os grandes obstáculos à efetivação de um sistema

de proteção e defesa civil eficaz no Estado.

Sabe-se que nem todos os Municípios do Estado têm uma estrutura adequada de

pessoal  e  de  equipamentos  capazes  de  atender  às  demandas  da  sociedade.  O

governo  federal  possui  um  projeto  denominado  Fortalecimento  das  Defesas  Civis

Locais, que tem por objetivo induzir a atuação em rede dos órgãos integrantes do

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil em apoio às ações de defesa civil. Isso

se justifica na medida em que um sistema atuante somente pode ser alcançado com

a estruturação de seus órgãos.

Como exemplo de ação praticada no âmbito desse programa foi o Chamamento

Público nº 1/2012, realizado pelo Ministério da Integração Nacional, voltado para a

doação  de  equipamentos  necessários  para  assegurar  uma  estrutura  mínima  de

funcionamento às defesas civis municipais. Entre os bens passíveis de doação estão

veículos  com tração 4X4,  aparelhos de GPS e máquinas fotográficas digitais.  Em

contrapartida, os Municípios devem organizar a defesa civil local.

VI - OS DEBATES DA COMISSÃO ESPECIAL

Os  debates  realizados  ao  longo  das  audiências  públicas  da  Comissão,  que

envolveram uma multiplicidade de atores, permitiram apontar dificuldades, problemas

e possíveis intervenções para minorar os problemas causados pelas enchentes em

Minas Gerais.

A  primeira  audiência  pública  foi  realizada  em  5  de  julho.  Nela  o  presidente,

Deputado Arlen Santiago, destacou que os problemas de enchentes no Estado são

recorrentes, sendo registrados há várias décadas. Afirmou que a Comissão não tem

por  objetivo  responsabilizar  autoridades,  e  sim  buscar  colaborar  para  que  os

problemas  causados  pelas  enchentes,  como perdas  humanas  e  materiais,  sejam

minorados. O presidente alertou que a concentração de recursos de  impostos no

governo  federal  é  fator  que  limita  as  intervenções  por  parte  dos  Municípios  no

enfrentamento e no reparo de estragos causados por enchentes. 
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No que se referia à audiência pública, ressaltou que a reunião tinha por finalidade

debater  a  aplicação  de  recursos  repassados  aos  Municípios  mineiros  para  a

reparação  dos  danos  decorrentes  das  enchentes,  além  de  apurar  as  iniciativas

mitigadoras e reparadoras dos estragos de enchentes empreendidas pelos governos

federal, estadual e municipais.

Por sua vez, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva afirmou que a Defesa Civil de Minas

Gerais é a melhor da Federação. Elogiou o trabalho desenvolvido pela Cedec no final

de 2011 e início de 2012. Elogiou também o trabalho do governo estadual durante

esse  período,  por  seu  esforço  de  captar  recursos  junto  ao  governo  federal,

complementados  com  recursos  do  Tesouro  Estadual,  para  o  enfrentamento  do

período chuvoso. Lembrou que o sul do Estado tem histórico de problemas causados

pelas  chuvas,  e  que  nos  últimos  anos  a  atuação  do  governo  estadual  tem  sido

eficiente em minorar os estragos delas decorrentes.

O Ten. Cel.  Fabiano Villas Bôas,  Secretário  Executivo da Cedec,  apresentou as

etapas de trabalho da Coordenadoria. A primeira - segundo ele, a mais importante - é

a da prevenção. Destacou que o Sistema de Defesa Civil abrange o nível federal, por

meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil,  a própria Cedec e as coordenadorias

municipais.  Segundo  ele,  as  coordenadorias  municipais  são  as  que  precisam  de

maior fortalecimento institucional. Apresentou o número de 6 mil alunos formados no

curso básico na escola de Defesa Civil da instituição. 

A fase seguinte, conforme explicou, é a da resposta, quando já ocorre desastre. Por

fim, há a fase da reconstrução. O Tenente-Coronel esclareceu que os esforços de

reconstrução dependem da elaboração do Avadan, que, junto com decreto municipal

reconhecendo os estragos causados à localidade, deve informar plano de trabalho de

forma a possibilitar a captação de recursos junto ao governo federal. Ressaltou que

os Municípios dispõem de trinta dias para elaborar tal plano, embora frequentemente

não  disponham de recursos técnicos  para  tal.  Afirmou que o  Avadan  está  sendo

substituído  por  um  sistema  informatizado,  que  possibilitará  maior  agilidade  para

preenchimento e consolidação de dados. Informou ainda que a Cedec se planeja e

elabora plano de contingências para lidar com o período chuvoso. 

Segundo o Tenente-Coronel, dos 853 Municípios de Minas Gerais, 707 possuem
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Comdecs. Muitas dessas coordenadorias, entretanto, não têm boa estrutura, ou só

atuam após a ocorrência de um desastre. Além disso, ele chamou a atenção para o

fato de que muitos dos servidores capacitados para enfrentamento dos problemas do

período chuvoso são substituídos na mudança de gestões municipais,  que ocorre

exatamente durante a época de chuvas. Como exemplo das dificuldades enfrentadas

pelas Comdecs, afirmou que o Cartão de Pagamento de Defesa Civil, instituído pelo

Ministério  da  Integração,  para  uso  na  realização  de  compras  de  emergência,  é

subutilizado por desconhecimento do seu uso e que a prestação de contas do uso

desses recursos costuma ser feita de maneira incompleta ou incorreta. 

Informou que o governo estadual  criou uma força-tarefa no início  de 2012 para

pleitear recursos para a reconstrução das estruturas afetadas pelas chuvas durante a

passagem  do  ano.  Para  tanto,  foram  chamados  a  participar  da  força-tarefa  70

Municípios.  Entretanto,  dos  planos  de  trabalho  elaborados,  e  que  são  elementos

necessários para o repasse de recursos, apenas 23 Municípios foram contemplados

com recursos totais da ordem de R$ 73 milhões.  

Márcio  José  dos  Reis  Santos,  gerente  de  coordenação  e  monitoramento  da

Diretoria de Operações do DER-MG, afirmou que a autarquia tem atuação importante

no  que  se  refere  às  enchentes,  por  ser  uma  entidade  que  atua  diretamente  na

elaboração e execução de obras de infraestrutura, inclusive de restauro de estruturas

afetadas pelas chuvas.

Segundo ele, um impedimento importante para a atuação do DER são os limites

legais. Os prazos de execução emergencial de serviços de engenharia - seis meses -,

estabelecidos  pela  Lei  8.666,  de  1993,  seriam  demasiado  curtos,  complicando  a

realização das intervenções necessárias.

Lamentou que a falta de planejamento do uso do solo no Município complique o

atendimento das necessidades de engenharia no que se refere às intempéries. Além

disso,  a  imperícia  técnica  de  parte  dos  planos  de  trabalho  elaborados  pelos

Municípios  atrapalharia  o  correto  enfrentamento  dos  problemas  das  chuvas.

Respondendo  a  pergunta  da  Deputada  Liza  Prado,  afirmou  que  o  DER  tem

capacidade técnica para auxiliar os Municípios na elaboração e execução de projetos

de engenharia.  Indicou ainda que muitas vezes os planos de trabalho elaborados
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pelos  Municípios são de baixa qualidade,  o que dificulta  o  apoio da autarquia às

municipalidades.  Detalhou  ainda  as  intervenções  realizadas  em  2012  pelo  DER,

como aquelas realizadas no Município de Além Paraíba. 

O  Engenheiro  Paulo  Avelar,  da  PRS  Engenharia  Consultiva,  começou  sua

intervenção lembrando sua experiência no setor público, na Secretaria de Estado de

Transporte e Obras Públicas. 

Concordou com o Ten.-Cel. Fabiano ao afirmar que a prevenção, que inclui, na sua

avaliação,  a  realização  de  obras,  é  o  mais  importante.  Citou  como  exemplo  o

Município de Ponte Nova, que sofre com repetidas enchentes pela ausência de uma

barragem no rio que banha a cidade. 

Em suas considerações, a Deputada Liza Prado salientou a necessidade de se

refazer  a  obra  de  contenção  de  águas  às  margens  do  Rio  São  Francisco,  no

Município de Manga, sobre a qual se localizam uma praça e o edifício do Fórum,

necessidade corroborada por Paulo Avelar. O presidente destacou que essa obra de

contenção foi feita pela Codevasf, que poderia se responsabilizar pela restauração.

Eduardo  Chagas  Ribeiro,  capitão  do  Corpo  de  Bombeiros,  Chefe  da  Divisão

Operacional  do  Comando  Operacional  de  Bombeiros,  ratificou  as  informações

apresentadas pelo Ten.-Cel. Fabiano. Acrescentou que o Corpo de Bombeiros está

realizando  atividades  de  descentralização  de  pessoal  e  logística,  favorecendo  a

resposta rápida a enchentes e outras demandas. 

A  segunda  audiência  pública  foi  realizada  em  12  de  julho.  Após  ler

correspondências do governo federal, justificando as ausências de representantes do

Ministério da Integração Nacional e da ANA, o Presidente, Deputado Arlen Santiago,

lamentou a maneira como o governo federal tem se relacionado com Minas Gerais.

Segundo ele, à ausência nos trabalhos da Comissão vêm se somar problemas como

os atrasos para recuperação da rodovia BR-381 e o baixo investimento do Sistema

Único de Saúde - SUS. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva também lamentou a ausência de representantes

do  Ministério  da  Integração  Nacional  e  da  ANA,  afirmando  que  as  informações

trazidas por esses órgãos seriam essenciais para o relatório da Comissão. 

A Deputada Liza Prado concordou com as ponderações dos demais Deputados.
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Questionou  o  Sr.  Luiz  Guilherme,  representante  da  Semad,  sobre  os  avanços

ocorridos no  que se refere ao  mapeamento  de áreas  de  risco  de inundação e  à

fiscalização de reservatórios ocorridos desde o segundo semestre de 2011, quando

foi realizada audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir a preparação

do Estado para o enfrentamento do período chuvoso. 

O Engenheiro Paulo Avelar lembrou a seriedade das enchentes da passagem de

ano 2011 para 2012, quando 134 Municípios foram atingidos. Reiterou a importância

de  se  construírem  barragens  de  contenção  de  água  na  região  de  Guaraciaba.

Apresentou ainda que o valor investido pela Setop, por meio de convênios com os

Municípios, foi de cerca de R$ 443 milhões, nos anos de 2007, 2008 e 2009. Esses

recursos  incluíram  recursos  para  obras  relacionadas  a  enchentes,  embora  não

fossem exclusivos para essa finalidade. 

Luiz Guilherme Melo Brandão, da Semad, iniciou suas considerações apresentando

os investimentos do  Fhidro em obras de reparo e prevenção a enchentes. Segundo

ele,  foram  investidos,  em  2009  e  2010,  cerca  de  R$  48  milhões  para  essas

finalidades. Afirmou que o Sisema está se estruturando para aprimorar a atuação em

desastres naturais, em parceria com outros atores, como o Corpo de Bombeiros, a

Polícia Militar e a Cemig, empresa com a qual o governo do Estado tem operado um

radar meteorológico, para monitoramento do tempo na Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Questionado pela Deputada Liza Prado sobre o alcance do radar,  Luiz

Guilherme informou que existe previsão para cobertura em todo o Estado. Relatou

que o radar  existente tem sido útil  para  a preparação do poder  público antes da

ocorrência  de  chuvas.  Disse  ainda  que  a  Feam  tem  mapeamento  completo  das

barragens de rejeitos e que elas estão sendo monitoradas. Concluiu afirmando que,

embora ainda haja avanços a serem obtidos, o Sisema está mais preparado para lidar

com a questão das chuvas e enchentes.  

O Engenheiro Paulo Avelar aproveitou a intervenção de Luiz Guilherme para afirmar

que o processo de licenciamento ambiental em Minas Gerais é muito burocrático, o

que afetaria até as obras contra enchentes. Luiz Guilherme afirmou que o processo

de licenciamento é criterioso, e que o governo do Estado tem estudado maneiras de

agilizar os procedimentos questionados. 
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O  Deputado  Arlen  Santiago  questionou  Luiz  Guilherme  sobre  a  aplicação  de

recursos  do  Fhidro  em  2010  e  2011  para  obras  relacionadas  com  enchentes.  O

representante da Semad afirmou que nesses anos os recursos do Fhidro não foram

utilizados para essa finalidade. Sugeriu à Assembleia estudar alternativas de uso de

recursos  do  Fhidro  para  atendimento  a  Municípios  acometidos  por  desastres

climáticos. Segundo Luiz Guilherme, haveria saldo significativo no Fundo, estimado

em cerca de R$ 400 milhões. 

O Cap.  Eduardo Chagas Ribeiro,  do Corpo de Bombeiros  Militar,  falou sobre  a

logística da instituição para combate e prevenção de danos de incêndios e chuvas no

Estado. 

O Deputado Bosco congratulou a Comissão pela importância do tema, destacando

o papel primordial da prevenção para minorar os estragos causados pelas enchentes.

O  Presidente,  Deputado  Arlen  Santiago,  encerrou  a  audiência  repudiando  a

ausência dos convidados do governo federal, que não compareceram nem mandaram

representantes. 

A terceira audiência pública foi realizada em 9 de agosto. O presidente, Deputado

Arlen Santiago, após ler correspondências justificando a ausência de representantes

da ANA e do Ministério da Integração Nacional, lamentou, mais uma vez, o descaso

do governo federal para com Minas Gerais e com a Comissão Especial. Defendeu

que o encerramento do mandato dos prefeitos e vereadores em 2013 não deveria ser

razão para descontinuidade dos trabalhos de defesa civil realizados nos Municípios. 

Informou que esteve em audiência com o Secretário Estadual do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, e que a Semad está realizando mapeamento de todas

as barragens, tanto de captação de águas como de rejeitos, do Estado. 

Apresentou o projeto Cartão Emergência Rural, do governo do Rio Grande do Sul,

que  distribui  recursos  diretamente  para  afetados  por  eventos  climáticos,  como

assentados de reforma agrária e quilombolas. 

Por fim, comentou ainda sobre matéria do jornal “Hoje em Dia”,  que noticiava a

liberação, pelo governo federal, de recursos da monta de R$ 1,7 bilhão para evitar

desastres naturais em Minas. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva informou que, dos R$ 1,7 bilhão prometidos, R$
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846  milhões  serão  destinados  a  Belo  Horizonte.  Ressaltou  que  dependerá  de

articulação  técnica  e  política  para  que  o  restante  do  dinheiro  seja  efetivamente

aplicado.  Lamentou  que  a  quantidade  de  recursos  seja  inferior  ao  montante

necessitado pelo Estado.

Em aparte, o Deputado Arlen Santiago lembrou que muitas vezes a liberação dos

recursos  pelo  governo  federal  é  feita  por  meio  de  modalidades  financeiras

reembolsáveis, que exigem pagamento, até em condições desfavoráveis. 

O Deputado Arlen Santiago afirmou ainda estar cético quanto ao efetivo repasse

dos recursos anunciados, considerando que em outras ocasiões o repasse prometido

acabou não se realizando. 

O Engenheiro Paulo Avelar sugeriu que fosse proposto ao governo do Estado a

criação de um cartão de apoio aos produtores rurais atingidos por eventos climáticos -

nos moldes do que existe no Rio Grande do Sul e ao qual o Deputado Arlen Santiago

fez menção. 

Sobre  o  repasse  de  recursos,  afirmou  que  muitas  vezes  os  montantes

disponibilizados  não  são  aplicados.  Segundo  ele,  as  Secretarias  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  de  Obras,  Transportes  e  Obras

Públicas  seriam  as  executoras  mais  capacitadas  para  aplicar  adequadamente  os

recursos repassados. 

O Sr. Gilberto Morato, da AMM, afirmou que o anúncio da liberação de recursos foi

uma surpresa para a associação. Segundo ele, uma dificuldade dos Municípios de

Minas Gerais é que, para a captação de recursos, são necessários projetos e planos

de trabalhos, para cuja elaboração esses entes não dispõem de recursos técnicos e

financeiros. Criticou ainda mudanças no Código Florestal, que ampliariam o uso de

margem de rios para construção. 

O Cap. BM Eduardo Chagas Ribeiro afirmou que solicitará vistoria em Manga, São

Francisco e Januária, de forma a avaliar as preocupações e riscos apresentados pela

Comissão. 

Em  suas  considerações  finais,  o  Deputado  Arlen  Santiago  afirmou  que  iria

apresentar ao governo do Estado a sugestão de criar um cartão de emergência para

atingidos por enchentes, nos moldes do que foi instituído no Rio Grande do Sul. 
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No dia  16  de  agosto,  foi  realizada  a  quarta  audiência  pública  da  Comissão.  O

Presidente, Deputado Arlen Santiago, notou que aquela foi a primeira audiência em

que esteve presente um representante do governo federal - a Sra. Maria de Fátima

Martinez,  da  Codevasf.  Lamentou  a  ausência  de  representantes  do  Ministério  da

Integração Nacional e da ANA.

O Presidente mencionou denúncia do Deputado Délio Malheiros sobre o repasse de

recursos para o Município de Além Paraíba, afetado severamente por enchentes. 

Citou o engenheiro Paulo Avelar ao apresentar o valor de R$ 50 milhões investidos

em 2007 e 2008 na recuperação de pontes danificadas por desastres naturais. Desde

então, teria sido registrada uma redução nesses valores, o que motivou o Presidente

a defender o uso de recursos do Fhidro para obras relacionadas com prevenção e

recuperação de desastres naturais. 

Aproveitou a presença da representante da Codevasf para manifestar preocupação

com  o  estado  do  dique  do  Município  de  Manga,  que  foi  construído  por  aquela

Companhia. 

A Deputada Liza Prado lembrou a inundação em Ribeirão Vermelho, que danificou o

patrimônio  histórico  daquele  Município.  A  Deputada  também  aproveitou  para

manifestar preocupação com o dique de Manga.

O  Deputado  Federal  Zé  Silva  opinou  que  Minas  Gerais  vive  um  colapso  de

infraestrutura e que está sendo preterido nos investimentos realizados pelo governo

federal.  Zé  Silva  também  defendeu  a  instalação  de  monitoramento  sísmico  em

Montes Claros e Itacarambi.

O Deputado Arlen Santiago afirmou que, embora a Codevasf cubra cerca de 40%

do Estado de Minas Gerais, o orçamento de investimento de obras nos Municípios

atendidos  pela  Companhia  tem  sido  reduzido.  Expressou  seu  desejo  de  que  a

Codevasf ao menos elabore os projetos de restauração de diques das cidades à beira

do Rio São Francisco, para que recursos sejam captados para as obras. 

A  Sra.  Maria  de  Fátima  Tolentino  Bessa  Martinez  destacou  a  atuação  da

Companhia, nos Municípios, nas áreas de combate à seca, construção de barragens

e esgotamento sanitários, inclusive em convênio com a Copasa. Questionada sobre

estatísticas  específicas  sobre  barragens,  assumiu  o  compromisso  de  levantar  os
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dados e encaminhá-los à Comissão. 

O Deputado Zé Silva lembrou que, embora atue subsidiariamente no que se refere

às enchentes, a Codevasf atua principalmente no combate à seca. 

O  Sr.  Marcelo  Melo,  da  Cemig,  trouxe esclarecimentos  sobre  os  Municípios  de

Manga e de Ribeirão Vermelho, citados pelos Deputados presentes à reunião como

alguns dos que mais necessitam de atenção para combate e prevenção de estragos

decorrentes de chuvas e enchentes. Sobre Manga, disse que o uso da Represa de

Três Marias não é capaz de controlar adequadamente o volume de água que chega

àquele Município, em decorrência da distância entre o reservatório  e o Município,

tendo  em  vista  que  outros  afluentes  do  Rio  São  Francisco,  a  montante  de  Três

Marias, já teriam aportado água à vazão do rio. Sobre Ribeirão Vermelho, afirmou que

o Município foi acometido por chuvas anormais e que, infelizmente, se a enchente foi

inevitável, a situação seria pior sem a gestão da Represa de Camargos, operada pela

Cemig. 

Apresentou o programa Proximidade, desenvolvido junto às comunidades onde há

represas. Por meio dele, é realizado o planejamento e o acompanhamento conjunto

da situação das represas durante o período chuvoso. 

Apresentou ainda o sistema de monitoramento de barragens da Cemig. Segundo

ele,  as  estruturas  são  monitoradas  e  avaliadas  por  diversos  sensores,  tanto

presencial quanto  remotamente.

A Sra. Zenilde das Graças Guimarães Viola, do Igam, destacou o trabalho que tem

sido  feito,  em  parceria  com  o  governo  federal,  para  a  elaboração  do  Atlas  de

Vulnerabilidade e Inundação. O prazo de entrega do plano, segundo Zenilde, será

ainda no segundo semestre de 2012. Segundo ela, entretanto, ainda existe pouca

integração entre o governo federal e o governo estadual. 

Afirmou que a CPRM elaborará mapa de riscos geológicos de todos os Municípios

brasileiros, o qual servirá também para avaliação de riscos de inundação.

O Eng. Paulo Avelar lembrou que existe volume substancial de recursos no Fhidro

sem utilização,  e que esses recursos poderiam ser  investidos na prevenção e no

combate aos danos das enchentes. Lembrou, ainda, a respeito do Município de Ponte

Nova, a necessidade de construção de uma barragem a montante do Rio Piranga
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para resolver os problemas de inundações recorrentes naquela comunidade.

O  Cap.  BM  Eduardo  Chagas  Ribeiro,  atendendo  a  solicitação  dos  Deputados,

apresentou informações sobre os Municípios de Manga e São Francisco. Segundo

ele,  o  dique  de  Manga  está  degradado.  Já  em  São  Francisco,  existem  diversos

problemas, que demandam atenção urgente. Já o Município de Januária não enviou o

relatório solicitado pelos Bombeiros. 

A quinta audiência pública da Comissão foi realizada em 23 de agosto de 2012 e foi

presidida pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ele justificou a ausência do Presidente

da Comissão, Deputado Arlen Santiago, e fez um sumário das discussões realizadas

até aquele momento.

O Eng. Paulo Avelar apontou que, em termos de obras, nada pode ser feito sem

projetos  e  sem  planejamento.  Reiterou  que  recursos  disponíveis  dos  governos

estadual e federal não são utilizados por falta de projetos. Além disso, informou que,

em 2009, o Fhidro arrecadou R$ 75 milhões e desembolsou R$ 67 milhões. Em 2012,

tinha  registrado  R$  89  milhões  de  arrecadação,  mas  gasto  até  aquele  momento

apenas  R$  480  mil.  Lembrou  que  os  recursos  do  Fhidro  são  para  apoio  à

racionalização  e  melhoria  do  uso  da  água,  inclusive  prevenção  das  enchentes.

Defendeu que a contrapartida municipal de 10% para uso de recursos do Fhidro é

muito dispendiosa para muitos Municípios, considerando o elevado valor das obras e

dos projetos envolvidos. Sugeriu a criação de um grupo envolvendo instituições como

o Cedec, a Setop e a Semad para elaboração de projetos,  de forma a facilitar  a

utilização dos recursos disponíveis.

O  Prefeito  de  Itabirito,  Manoel  da  Mota  Neto,  expôs  sua  preocupação  com  o

Município. Destacou as condições hidrográficas e de topografia do Município, o que o

torna suscetível a danos com inundações. Expôs a perda de diversas estruturas da

rede de esgoto da cidade, que foram construídas pela Codevasf, acrescentando que

o Município continua jogando esgoto sem tratamento no Rio Itabirito.  Relatou que

muitas  das  obras  realizadas  pelo  Codevasf  foram  feitas  com  padrão  técnico

inadequado,  com  fundações  frágeis  e  com  o  uso  de  água  contaminada  para

fazimento de concreto. Por isso, segundo ele, as chuvas danificaram seriamente a

infraestrutura da rede de esgoto da cidade, incluindo obras que sequer haviam sido
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completadas, como estações elevatórias. Expôs que a fiscalização das obras foi feita

utilizando pessoas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município, contratadas

pela Codevasf. Solicitou ainda que a operação do sistema de esgoto seja feita de

forma conjunta, a chamada operação assistida. 

Maria de Fátima Tolentino Bessa Martinez, da Codevasf, confirmou que as obras de

saneamento feitas pela Codevasf em Itabirito sofreram danos extensos. Segundo ela,

será  necessário  contratar  uma  empresa  especializada  para  avaliar  os  danos  e

elaborar projeto de recuperação. Afirmou também que a Companhia avaliou o dique

de  Manga,  objeto  de  preocupação  dos  Deputados,  e  verificou  o  seu

comprometimento. Esclareceu ainda que, embora a Codevasf possa orientar a obra

de recuperação do dique, ela não dispõe de recursos para realizar as intervenções

necessárias.

Em aparte, o Eng. Paulo Avelar destacou a urgência da recuperação do dique de

Manga. 

Wanderlene Ferreira Nacif, do Igam, explicou que a autarquia realiza, desde 1997,

monitoramento meterológico, informando que, atualmente, 324 Municípios estão sob

cobertura do radar meterológico implantado em 2011 em parceria com a Cemig. Para

a área do Estado não coberta pelo radar, afirmou que existem outras ferramentas de

monitoramento, em parceria com a Cedec e os Municípios. Além disso, informou que

o Igam opera junto com a CPRM sistema de monitoramento do vale do Rio Doce,

além de sistema de alerta  de  enchentes  no  Rio  Sapucaí.  Segundo ela,  sistemas

semelhantes  estão  previstos  para  instalação  em  parceria  com  a  ANA em  outras

bacias, inclusive no Rio das Velhas, abrangendo Itabirito, com previsão de operação

em 2013. Ela procedeu ainda à apresentação de indicadores de qualidade da água

em  Minas  Gerais,  especialmente  sobre  a  região  de  Três  Marias  e  o  Rio  São

Francisco.

Zenilde das Graças Guimarães Viola, da Semad, informou que encaminhou dentro

do Sisema informações e outros pedidos dos Deputados sobre PCHs, monitoramento

de  barragens,  entre  outros  temas.  Afirmou  que  o  “Atlas  de  Vulnerabilidade  a

Inundações”, apresentado na reunião anterior, estará pronto em breve. 

Valéria  Almeida  Lopes  de  Faria,  da  Cemig,  sugeriu  que,  além  do  Fhidro,  se
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buscasse utilizar  recursos obtidos pela cobrança do uso da água,  no âmbito  dos

comitês de bacia hidrográfica. 

O  Capitão  Bombeiro  Militar  Eduardo  Chagas  Ribeiro  afirmou  ter  recebido

informações  sobre  a  situação  de  Januária  solicitada  anteriormente.  Considerou,

entretanto, que as informações enviadas foram bastante incompletas, o que deixava

em dúvida se o Município estaria preparado para a próxima estação chuvosa. 

José Maria da Cunha, do DNIT, afirmou que tem expectativa de menores estragos

na estação chuvosa de 2012/13, considerando a preparação realizada ao longo de

2012. Ele afirmou ter a expectativa de que os chamados pontos críticos tenham sido

recuperados até o início de 2013. Questionado pelo Deputado Dalmo sobre o Anel

Rodoviário de Belo Horizonte, a BR-381 e a BR-040, ele fez comentários gerais sobre

a burocracia existente para o planejamento das obras. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, antes de encerrar a audiência, fez considerações

sobre  a  importância  da  presença  do  governo  federal  nos  debates  da  Comissão,

afirmando  serem  necessárias  mais  informações.  Destacou  ainda  a  atenção  do

governo do Estado com os recorrentes problemas de enchentes no sul de Minas.

Destacou ainda a importância da prevenção aos danos causados pelas chuvas. 

A sexta audiência pública da Comissão foi realizada em 30 de agosto. Após leitura

de correspondência do Ministério da Integração Nacional, o presidente da Comissão,

Deputado  Arlen  Santiago,  mais  uma  vez  lamentou  a  ausência  de  representante

daquele Ministério nos trabalhos. Leu ainda correspondência da Codevasf na qual a

companhia  afirmou,  com  referência  aos  Municípios  de  Manga,  Januária  e  São

Francisco, não ter em seu escopo de atuação a recuperação de estragos causados

por enchentes em sua área de atuação. Afirmou ainda que os estragos causados pela

chuva nas redes de esgotamento sanitário  dos Municípios  de Itabirito  e Iguatama

estão sendo analisados internamente. O Presidente lamentou a postura evasiva da

Codevasf e do Ministério da Integração Nacional. 

Atendendo a solicitação do Deputado Arlen Santiago, o Eng. Paulo Avelar destacou

alguns  dos  pontos  discutidos  na  reunião  anterior,  de  23  de  agosto.  Paulo  Avelar

apresentou rapidamente os estragos causados pela chuva no Município de Itabirito; a

constatação da Codevasf do comprometimento de diques em Municípios do norte do
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Estado;  e  a  dificuldade  dos  Municípios  em  acessarem  recursos  do  Fhidro,  por

impedimentos técnicos para elaboração de projetos e por restrições orçamentárias.

Sugeriu ainda a criação de um cartão estiagem, conforme já havia sido referenciado

na  terceira  reunião.  Mostrou-se  ainda  preocupado  com  a  situação  de  Municípios

como  Simão  Pereira,  que,  apesar  de  terem  cumprido  todos  os  requisitos  para

recebimento de recursos, não foram agraciados pelos governos estadual e federal.

Marcelo Jorge Medeiros,  da ANA, apresentou as competências daquela agência

reguladora, que incluem, além da gestão da água de rios federais, também planos de

controle de eventos críticos, como inundações e estiagens. Afirmou que a Agência

não  possui  recursos  para  obras,  e  que  por  isso  trabalha  conjuntamente  com  o

Ministério das Cidades e o da Integração Nacional. Fez uma apresentação histórica

da ocupação do espaço, no país e no resto do mundo, como forma de contextualizar

a  questão das  enchentes.  Opinou que a  questão das  enchentes  se  relaciona  de

maneira próxima com a questão do uso desordenado do espaço. 

Disse que a Agência possui uma rede de monitoramento com mais de cinco mil

pontos em todo o território nacional. Segundo ele, a partir dessa rede, a ANA dispõe

de elementos de longo prazo para análise de inundações. Em Minas Gerais, essa

rede é operada principalmente pela CPRM e pelo Igam.

Afirmou ainda que intervenções de engenharia não são suficientes para eliminar os

danos e transtornos de enchentes. Segundo ele, obras, além de caras, podem ter

erros de projetos, ou sofrerem com a mudança das características da bacia. Assim,

segundo  ele,  o  melhor  é  se  pensar  em  como  conviver  com  o  ciclo  climático,

combinando obras, sistemas de alerta e conscientização da população. Apresentou

ainda alguns excertos do “Atlas de Vulnerabilidade a Inundações”, já mencionado nas

reuniões anteriores. 

Apresentou  ainda  o  conceito  de  usinas  de  energia  fio  d'água,  que  possuem

barramento, mas que não são capazes de gerenciar a vazão dos cursos de água, por

não efetuarem acumulação. Segundo ele, ao contrário de reservatórios como o de

Três Marias, esse tipo de barragem não serve para regularizar o fluxo dos rios. 

Disse  também  que  a  Agência  dispõe  de  uma  sala  de  situação,  onde  são

concentrados  equipamentos  de  medição  e  monitoramento,  dispondo  de  alertas  e
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alarmes, para coordenação dos trabalhos de prevenção aos estragos de enchentes.

Por  fim,  apresentou  os  planos  de  estudo  e  monitoramento  para  as  bacias  do

Paraíba do Sul e do Rio Doce. Segundo ele, são necessárias barragens na bacia dos

Rios Pomba e Muriaé não apenas para proteger Municípios mineiros, mas também os

do Rio de Janeiro. 

Em aparte, o Eng. Paulo Avelar perguntou a Marcelo Medeiros sobre a atuação da

ANA no  monitoramento  de  barragens  de  rejeitos  e  diques.  Pediu  ainda  maiores

informações sobre a necessidade de barragens na região de Muriaé e Rio Pomba.

Marcelo afirmou que a responsabilidade pelas  barragens,  no  governo federal,  é

dividida:  barragens  dedicadas  à  geração  de  energia  são  de  responsabilidade  da

Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -; as barragens de rejeito industrial, do

Ibama; e as  de rejeito  mineral,  do Departamento Nacional  de Produção Mineral  -

DNPM.  Quanto  à  necessidade  de  barragens,  afirmou  que  a  atual  administração

daquele Município deve ser  cumprimentada por  empreender esforços para buscar

uma obra que gerará benefícios apenas no médio prazo. 

Ao  passar  a  palavra  para  Wanderlene  Ferreira  Nacif,  do  Igam,  o  Presidente,

Deputado Arlen Santiago, indagou sobre a utilização dos recursos do Fhidro. Citou

ainda os esforços da Copasa para a operação conjunta de redes de esgotamento

sanitário construídos pela Codevasf. 

Wanderlene Ferreira Nacif recomendou ao Deputado Arlen Santiago que solicitasse

formalmente o detalhamento do uso dos recursos do Fhidro ao Secretário de Estado

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável.  Novamente  questionada  pelo

Deputado, afirmou que o Igam não tinha, no momento, projetos no Fhidro para lidar

com  enchentes,  mas  disse  que  a  autarquia  tinha  projetos  com  finalidade  de

monitoramento. 

Wanderlene ratificou ponto tratado reiteradas vezes, por variados expositores, de

que  muitas  vezes  os  Municípios  não  dispõem  de  corpo  técnico  e  recursos  para

elaboração  de  projetos.  Dessa  forma,  têm  dificuldade  em  acessar  recursos  de

convênio. 

Zenilde  das  Graças  Guimarães  Viola,  da  Semad,  entregou  ao  Presidente

documentos solicitados em outras reuniões, como informações sobre a articulação
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interinstitucional,  as  obras  relacionadas  com  o  Plano  Estadual  de  Prevenção  de

Enchentes e Inundações, atualmente em elaboração, e a implantação e operação de

sistemas  de  monitoramento  hidrometeorológicos  e  gerenciamento  de  riscos,  em

parceria com a ANA. 

Informou que a Semad irá firmar acordo de cooperação com a ANA, o Igam e a

CPRM, para desenvolver ações conjuntas de integração e modernização das redes

hidrometeorológicas. 

Dóris Aparecida Galisto Lins, do Saae Itabirito, relatou os danos sofridos pela rede

de esgotamento sanitário do Município durante as chuvas de janeiro de 2012. Os

recursos da obra, que totalizam R$ 15 milhões, são da Codevasf. A obra, iniciada em

2007, deveria ter sido entregue em dezembro de 2010. Segundo ela, em dezembro

de 2009,  foi  realizada reunião com a Codevasf  para  discutir  a  vulnerabilidade de

elementos das estruturas às chuvas, e também a dificuldade e os custos de operar o

sistema. Segundo ela, a operação assistida (conjunta) do sistema foi negada pela

Codevasf, que alegou falta de recursos. 

Apresentando fotos, demonstrou como, em janeiro de 2012, diversos elementos da

rede de esgoto foram severamente danificados. Relatou que o fiscal da obra era, por

meio  de  contratação terceirizada,  um  próprio  funcionário  do  Saae  Itabirito;  dessa

forma,  acumulou funções públicas,  motivo pelo qual  sofria processo administrativo

disciplinar.  Além  disso,  segundo  ela,  houve  ainda  outros  problemas,  como

subdimensionamento  da  estação  de  tratamento  de  esgoto.  Questionada  pelo

Deputado Arlen Santiago, afirmou que já havia informado o Ministério Público Federal

sobre os problemas com a obra. 

Edison Delano da Silva, Secretário Municipal de Obras e Serviço da Prefeitura de

Itabirito,  expôs  sobre  as  dificuldades,  técnicas  e  financeiras,  dos  Municípios  para

lidarem com problemas como as enchentes. 

No dia 13 de setembro, foi realizada a sétima audiência pública da Comissão. O

Presidente, Deputado Arlen Santiago, iniciou suas colocações novamente lamentando

a ausência  de  autoridades  do  governo federal.  Lamentou também a ausência  da

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  para  informar  sobre  o  uso  de

recursos  do  Fhidro.  Lamentou  ainda o  baixo  investimento  do  governo federal  em
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infraestrutura em Minas Gerais. 

Informou que o governo federal prometeu disponibilizar cerca de R$ 1 bilhão para

obras relacionadas a  enchentes no  Estado,  sendo que  cerca  de  R$ 300  milhões

serão  destinados  a  Muriaé,  Município  bastante  prejudicado  no  último  período

chuvoso. 

O Presidente defendeu que o governo do Estado crie uma central de projetos de

forma  a  auxiliar  os  Municípios  no  enfrentamento  do  problema das  chuvas.  O  sr.

Cláudio  Luiz  Dias  Amaral,  do  Comitê  da  Bacia  dos  Afluentes  Mineiros  dos  Rios

Pomba e Muriaé, lembrou os estragos acontecidos na passagem de 2011 e 2012 nos

Municípios banhados por esses dois cursos d'água.

Por  sua vez,  a Deputada Liza Prado lembrou a situação do dique de Manga e

lamentou a ausência do DNIT. Apontou a importância de se prevenir e combater os

estragos  das enchentes,  exemplificando com a  situação dos  produtores  rurais  de

Além Paraíba, que estariam passando por grandes dificuldades devido às chuvas da

passagem de ano. 

O Eng. Paulo Avelar afirmou que Minas Gerais deverá receber poucos recursos do

governo federal, em face do Rio de Janeiro, por exemplo, que receberá mais que o

dobro.  Defendeu  a  extinção  da  contrapartida  de  10% dos  Municípios  quando  da

utilização  de  recursos  do  Fhidro,  considerando  a  limitação  de  recursos  das

prefeituras. Afirmou ainda que a bacia hidrográfica do Rio Sapucaí  do Sul  deverá

receber R$ 481 milhões do governo federal para realização de obras e projetos. 

O  Sr.  Felippe  Mello,  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana - Sedru -, afirmou que o governo do Estado está atento à questão das

chuvas.  Questionado  pelos  Deputados  sobre  as  atividades  de  atendimento  às

pessoas afetadas pelo período chuvoso de 2011-2012, comprometeu-se a apurar as

informações desejadas e encaminhá-las à Comissão. 

O  Sr.  Bruno  Alencar  iniciou  sua  fala  lembrando  a  gravidade  das  chuvas  na

passagem  de  2011  para  2012,  que  alcançaram  índices  atípicos.  Afirmou  que  a

atuação transversal da Defesa Civil em Minas Gerais está de acordo com a doutrina

de redes de gestão implementada pelo governo Antônio Anastasia. 

Ressaltou  que,  se  a  ocorrência  de  chuvas  é  certa,  o  seu  local  de  ocorrência
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dificilmente pode ser antecipado e informou que a maior parte dos R$ 70 milhões já

foram investidos. 

Disse ainda que foram obtidos junto ao governo federal recursos de cerca de R$ 1

bilhão para obras de combate e prevenção às enchentes. Criticou o governo federal

por não apresentar de forma transparente, e antes da distribuição dos recursos, os

critérios de seleção de projetos a serem contemplados. 

Apresentou, por meio de slides eletrônicos, elementos dos projetos selecionados

para receber repasses do governo federal. Entre outros detalhamentos, afirmou que

parte  dos  recursos  captados  junto  ao  governo  federal  serão  aplicados  na  região

metropolitana, em face da grande existência de aglomerados do tipo favela. Além

disso, informou que o Riacho das Pedras, afluente do Córrego Ferrugem, e o Córrego

Betim, todos situados na região metropolitana de Belo Horizonte, bem como os Rios

Preto e Muriaé, situado no Município de Muriaé, sofrerão intervenções. 

O  Sr.  Renato  Teixeira  Brandão,  da  Feam,  apresentou,  por  meio  de  slides,  os

procedimentos  daquela  Fundação  para  a  gestão  de  barragens.  Segundo  ele,  as

barragens  são  classificadas  em  três  níveis  de  risco.  Quanto  maior  o  risco  de

problemas,  maior  (anualmente)  é  a  frequência  com  que  devem  ser  auditadas.  A

classificação incorpora critérios estruturais da barragem, bem como possíveis danos

humanos e ambientais resultantes de seu rompimento. 

A Deputada  Liza  Prado  afirmou  ser  necessário  que  o  Estado,  além  de  multar

empresas  que  causem  prejuízo  ambiental  em  decorrência  do  rompimento  de

barragens, monitore o efetivo pagamento das penalidades. 

Segundo o Sr. Renato, em 2011 havia 230 barragens na classe 1 (menor risco), 281

na classe 2 e 218 na classe 3 (maior risco). Dessas estruturas, 45 não foram ainda

auditadas, o que preocupou a Deputada Liza Prado. Segundo o Sr. Renato, essas

estruturas não apresentam risco iminente de rompimento.  

A Deputada Liza Prado e o Deputado Arlen Santiago manifestaram preocupação

com o fato de os planos de contingência para gestão de barragens serem feitos pelos

próprios responsáveis pelas barragens. 

A  Sra.  Zenilde  informou  que  Semad  dispõe  de  uma  secretaria  destinada  à

prevenção de emergências  ambientais,  que atua  junto  aos  Municípios  e  a  outros
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atores, como a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros. 

Renato indicou que o número de barragens com auditoria pendente vem caindo

constantemente. 

Por fim, e atendendo a solicitação feita pelo Deputado Arlen Santiago, o Cap. BM

Eduardo Chagas Ribeiro explanou sobre a decretação de situação de emergência no

Município  de  Claro  das  Poções.  Nessa  localidade,  as  atividades  de  restauro  e

prestação  de  contas  não  foram  executadas  prontamente  devido  à  fragilidade  da

estrutura municipal de Defesa Civil.

O Deputado Arlen Santiago demonstrou preocupação com o fato de que o registro

municipal de danos (formulário Avadan) solicitava uma quantidade substancialmente

menor de recursos do que a que foi efetivamente captada, indicando que essa seria

uma questão a ser verificada pelo Ministério Público. 

No dia 25 de outubro,  foi  realizada a 8ª audiência pública da Comissão,  com o

objetivo  de  ouvir  o  Sr.  Pedro  Paulo  Ferreira  dos  Santos,  Coordenador-Geral  da

Unidade de Gerenciamento do Arrudas e Ferrugem do Deop-MG.

O Presidente, Deputado Arlen Santiago, abriu a reunião sumarizando os trabalhos

da  Comissão.  Afirmou  ser  necessário  atuar  preventivamente,  o  que  justifica  os

trabalhos da Comissão mesmo antes do início chuvoso.  Recomendou,  ainda,  aos

prefeitos  que  encerrarão  mandatos  em  2012,  que  colaborem  com  aqueles  que

assumirão em 2013, preparando as cidades para o período chuvoso da passagem de

ano.  O  Deputado  lamentou  a  falta  de  investimentos  federais  em  Minas  Gerais,

inclusive de repasses para cidades afetadas pelas chuvas na passagem de 2011 para

2012,  como  é  o  caso  de  Além  Paraíba.  Ressaltou  temas  discutidos  em  outras

audiências  públicas,  como  a  criação  de  uma  central  de  projetos  estadual,  a

flexibilização de uso de recursos do Fhidro e os problemas da rede de esgoto no

Município de Itabirito. Encerrou sua fala lamentando a pouca presença do governo

federal, especialmente do Ministério da Integração e Defesa Civil nacional, que não

enviou representantes para as audiências da Comissão. 

O  Sr.  Pedro  Paulo  iniciou  sua  apresentação  afirmando  que  historicamente  as

enchentes ficaram em segundo plano no âmbito das políticas  públicas,  tendo tido

destaque somente a partir do momento em que passaram a causar grande número
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de mortes. Ecoando entendimento também exposto por outros convidados, afirmou

que somente intervenções bem planejadas serão capazes de ter efeitos positivos em

caso de ocorrência de enchentes. Para ele, somente a partir  de um planejamento

bem feito poderão ser elaborados projetos que, juntamente com a disponibilização de

recursos, aliviarão os danos causados por enchentes. 

Apresentou os projetos e as obras de intervenção no Córrego Ferrugem, cuja bacia

abrange cerca de metade do território do Município de Contagem, e que é afluente do

Ribeirão Arrudas, que drena a RMBH. Trata-se de projeto em implementação com

recursos  federais,  estaduais  e  também  dos  Municípios  de  Belo  Horizonte  e

Contagem.

Listou também as estruturas a serem construídas, como vertedouros e bacias de

detenção, com vistas a minimizar os danos causados por enchentes do Ferrugem.

Apresentou ainda o sistema de alarme que será instalado, permitindo a adoção de

medidas que visem reduzir  estragos quando se verificar risco de inundação. Mostrou,

por fim, as medidas de reassentamento das famílias que serão deslocadas devido às

intervenções no Córrego. 

O Sr. Pedro Paulo apresentou também vídeo institucional sobre o projeto Programa

de Aceleração do Crescimento - PAC - Arrudas, listando as intervenções sanitárias,

viárias e urbanísticas executadas. Afirmou que o projeto PAC Arrudas foi escolhido

entre os mais bem geridos no escopo do PAC, concorrendo até mesmo a prêmios

internacionais.  

O Eng. Paulo Avelar elogiou a execução do PAC Arrudas, afirmando que se trata de

obra que combina planejamento, boa gestão e recursos suficientes. 

A Sra. Marília de Melo, da Semad, ressaltou a importância da prevenção de danos

causados pelas enchentes. Explicou como a Secretaria e o Sistema Estadual de Meio

Ambiente  têm  se  estruturado  institucionalmente  para  lidar  com  a  questão  das

inundações.  Ressaltou  também  a  importância  da  existência  de  projetos  para  a

captação de recursos junto ao governo federal. 

O Deputado Arlen Santiago ressaltou o trabalho da Comissão em conjunto com os

órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente, que compareceram às

audiências  públicas  trazendo  informações  relevantes  para  as  discussões.  Essa
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observação foi ratificada por esta Relatoria. 

A Sra. Zuleika Torquetti, da Feam, discutiu os problemas técnicos e institucionais da

disposição do lixo. Afirmou que a Fundação está atuando, juntamente com a Sedru, a

fim  de  auxiliar  os  Municípios  a  constituírem  consórcios  municipais  para  gestão

conjunta  de  questões  ambientais,  incluindo  a  disposição  dos  resíduos  sólidos.

Reiterou  as  informações  já  apresentadas  sobre  a  gestão  das  729  barragens  de

rejeitos  e  resíduos  cadastradas  em  Minas  Gerais.  Destacou  o  trabalho  junto  às

empresas responsáveis pelas barragens dentro do Plano de Gestão da Fundação,

especialmente no período chuvoso.  

O  Deputado  Arlen  Santiago  questionou  a  Sra.  Zuleika  sobre  a  existência  de

pessoas morando a jusante das 45 barragens consideradas de maior periculosidade.

Em resposta, ela afirmou que algumas dessas barragens têm moradores a jusante.

Segundo ela, algumas podem ser descomissionadas, enquanto outras não podem ser

fechadas. Assim, as que não forem fechadas são submetidas a uma avaliação estrita

e contínua por  parte do particular   responsável,  o  que reduzirá os  riscos para as

populações. 

A Sra. Zenilde Viola, da Semad, destacou a preocupação da Semad em difundir

informações  junto  aos  Municípios  e  Comdecs,  bem  como  a  outros  parceiros,

consolidadas na sala de situação de eventos hídricos. 

O Sr. Wanderlene Nacif, do Igam, anunciou que será realizado evento na Cidade

Administrativa, visando estreitar o relacionamento com Municípios e Comdecs, com

presença da Cedec. 

VII - CONCLUSÕES

Os trabalhos da Comissão Especial das Enchentes constituíram o ponto alto das

iniciativas  da  Assembleia  Legislativa  com  vistas  à  prevenção  das  enchentes,  à

minimização dos prejuízos delas decorrentes e à otimização dos procedimentos de

socorro, reconstrução e restabelecimento da ordem pública no Estado em situações

de emergência ou calamidade pública, sendo resultantes de históricas preocupações

e  diálogos  da  Casa  com  relação  à  temática.  Exemplo  dessas  preocupações  e

articulações é o Projeto de Lei  nº  732,  de 2011,  de autoria  do Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  que  institui  o  Sistema  Estadual  para  Prevenção  e  Alerta  de
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Catástrofes e Desastres Naturais, que, ao longo de sua tramitação em primeiro turno,

recebeu sugestões de melhoramentos - posteriormente acolhidos pela Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - por parte da Coordenadoria Estadual

de Defesa Civil - Cedec.

A Comissão Especial das Enchentes realizou um trabalho qualificado na busca de

explicitar  e  avaliar  o  arcabouço  institucional  relacionado  às  inundações.  Foram

realizadas oito  audiências  públicas,  que contaram com a presença de convidados

representando mais de 20 entidades, dentre os quais órgãos, entidades e empresas

dos governos federal, estadual e municipal. Além disso, foram aprovados quase 40

requerimentos solicitando informações sobre o tema para  subsidiar  seus debates,

convidando autoridades para as audiências públicas e demandando providências com

relação a situações excepcionais.

Por meio dos trabalhos, ficou demonstrado que a temática das enchentes constitui

problema de política pública de grande importância. A prevenção de estragos das

enchentes, bem como o restauro dos danos causados e a assistência à população

afetada constituem seara  em  que  os  três  níveis  federativos  devem  promover  um

esforço  permanente  de  cooperação,  incluindo  também  empresas  prestadoras  de

serviços  públicos,  especialmente  aquelas  dos  ramos  de  desenvolvimento,

saneamento e de geração de energia elétrica. É necessário, ainda, que a população

participe  ativamente,  por  meio  do  que  se  convencionou  chamar  de  cultura  da

prevenção, tornando-se parceira ativa na prevenção da ocorrência de enchentes e de

seus danos.

Nos  debates  promovidos  pela  Comissão  restou  demonstrado,  também,  que  os

Municípios são o elemento mais frágil da rede interinstitucional de defesa civil, devido

às limitações técnicas e financeiras. Dessa forma, o avanço nas políticas referentes à

prevenção e combate às enchentes devem prever o fortalecimento das instâncias de

governança local.

Os trabalhos da Comissão foram prejudicados pela ausência de representantes do

Ministério  das  Cidades  e  do  Ministério  da  Integração  Nacional,  que,  apesar  de

reiterados convites, não se  fizeram presentes às reuniões. 

A legislação eleitoral,  que estabelece diversas restrições  durante  o período que
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antecede o pleito, também foi fator que afetou os trabalhos da Comissão, resultando

em reduzida presença de representantes dos Municípios. Ainda assim, destaca-se a

realização de iniciativas que visaram obter esclarecimentos sobre as enchentes em

nível municipal, como no caso das municipalidades no sul do Estado, historicamente

afetadas  por  esse  fenômeno  natural.  O  relator  solicitou  e  obteve  informações

detalhadas  sobre  as  ações  desenvolvidas  pelo  governo  do  Estado  nessa  região,

como  a  criação,  dentro  do  20º  Batalhão  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  do

Depósito Avançado da Cedec em Pouso Alegre. 

VIII - RECOMENDAÇÕES

A partir do exposto neste relatório e de outras informações obtidas no decorrer dos

trabalhos, a Comissão recomenda:

À Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

• que este Relatório Final seja publicizado e encaminhado aos Municípios

mineiros,  à  Associação  Mineira  de  Municípios,  ao  Ministério  Público

Estadual,  ao Tribunal  de Contas do  Estado e aos órgãos federais  de

Defesa Civil, para que esses possam ter acesso ao documento através

do portal eletrônico da Casa.

À Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

• que realize audiência pública para discutir o uso dos recursos financeiros

do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das

Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhidro  -,

especialmente em obras de prevenção de enchentes.

Aos Municípios mineiros:

• que  tomem  conhecimento  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial  das

Enchentes,  verificando  a  relevância  de  suas  recomendações  para  o

funcionamento adequado do sistema de Defesa Civil;

• que as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil  - Comdecs - sejam

compostas, ao menos em parte, por servidores efetivos das Prefeituras,

para evitar a mudança da composição desses órgãos com a renovação

dos  Poderes  Executivos  locais,  que  ocorre  justamente  no  período

chuvoso.
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Ao Poder Executivo Estadual:

• a consolidação das rotinas e projetos de defesa civil em um programa do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG; 

• a criação de uma central de projetos para assistência aos Municípios na

elaboração de projetos de engenharia;

• a organização institucional  para apoiar  os  Municípios  no levantamento

das áreas de risco, no preenchimento dos Formulários de Avaliação de

Danos  -  Avadans  -,  na  elaboração  dos Planos  de  Contingência  de

Proteção  e  Defesa  Civil,  dos  planos  de  trabalho  e  projetos  de

infraestrutura relacionados às situações de emergência ou estados de

calamidade pública, e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta

e de ações emergenciais;

• a estruturação das bases regionais da Cedec, para otimizar os trabalhos

da entidade nos períodos chuvosos;

• a  simplificação  do  acesso  aos  recursos  do  Fhidro,  inclusive  para

elaboração  de  projetos,  por  parte  dos  Municípios  recorrentemente

atingidos por inundações;

• o  estudo  da  viabilidade  da  redução  da  contrapartida  de  recursos

municipais no uso de recursos do Fhidro;

• que averigue a situação dos diques situados nos Municípios de Manga e

Januária,  para  certificar-se  sobre  sua  segurança  ou  realizar  as

intervenções necessárias para garanti-la;

• que  tome providências  com  relação  ao  sistema de  aterro,  paredão  e

bacias de contenção de água pluvial no Município de São Francisco, que

carece  de  vistoria  em  suas  comportas,  para  evitar  os  recorrentes

alagamentos ocorridos nos períodos chuvosos;

• que empreenda esforços no sentido de se estabelecer uma "cultura da

prevenção", como a que existe em outros países, como no Japão; 

• que  envie  a  esta  Casa,  quando  pronto,  o  Atlas  Nacional  de

Vulnerabilidade a Inundações,  que está sendo elaborado pela Agência

Nacional de Águas - ANA -, em parceria com o Sistema Estadual de Meio
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Ambiente; 

• que  seja  criado  cartão  emergencial  para  transferência  de  recursos

diretamente às famílias afetadas por enchentes.

À Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam:

• que  encaminhe  a  esta  Casa  o  balanço  dos  últimos  três  anos  das

auditagens de todas as barragens situadas no Estado.

À Associação Mineira de Municípios e às Associações Microrregionais:

• que ofereçam suporte aos Municípios mineiros na elaboração dos planos

de  trabalho  relacionados  às  situações  de  emergência  ou  estados  de

calamidade pública; 

• que  conscientizem  as  Prefeituras  da  importância  de  instituírem  suas

Comdecs  e  que  essas  sejam  compostas  por  servidores  efetivos  do

Município.

Ao Poder Executivo Federal:

• que estude alteração na Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta

o  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  institui  normas  para

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências,

com vistas  a dilatar  o prazo de 180 dias  em que vige  a dispensa de

licitação para obras relacionadas às enchentes, pertinentes aos casos de

emergência ou calamidade pública;

• considerar a possibilidade de abrir consulta pública para que Estados e

Municípios se manifestem acerca da regulamentação da Lei nº 12.608,

de 2012,  que institui  a  Política Nacional  de Proteção e Defesa Civil  -

PNPDEC -, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil -

SINDPEC  -  e  o  Conselho  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil  -

CONDPEC  -,  autoriza  a  criação  de  sistema  de  informações  e

monitoramento de desastres e dá outras providências. 

Ao Ministério da Integração Nacional:

• que disponibilize recursos aos Municípios para contratação de projetos

executivos  de  obras  de  prevenção,  reconstrução  e  combate  às

enchentes.
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• que envie a esta Casa informações sobre o funcionamento do Cartão de

Pagamento de Defesa Civil,  bem como sobre quantos Municípios dele

dispõem, em Minas Gerais. 

• que  realize  capacitação  junto  aos  Municípios  para  a  utilização  e

prestação de contas do Cartão de Pagamento de Defesa Civil.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Arlen Santiago, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Doutor Wilson Batista.

ANEXO I

Requerimentos aprovados

Data Autor Requerimento

28/06/12 Deputado Arlen

Santiago

1. seja  aprovado  como  indicativo  para  a

programação  dos  trabalhos  desta

Comissão,  o  seguinte  temário:  a)  os

sistemas federal e estadual de defesa civil,

b)  a  política  estadual  de  defesa  civil  -

potencialidades  e  limitações,  c)  aspectos

críticos da gestão de riscos e prevenção de

desastres,  d)  resposta  aos  efeitos  das

enchentes  -  com  destaque  para  os

protocolos  de  solicitação  de  recursos  por

parte  dos  Municípios,  governo  estadual  e

federal,  e)  acompanhamento  de  obras  de

reconstrução  das  áreas  afetadas  pela

enchentes  no  Estado  de  Minas  Gerais,  f)

fiscalização  da  aplicação  dos  recursos

repassados aos Municípios para aplicação

em  obras  decorrentes  das  enchentes  no

Estado.  Obs.:  esse  requerimento  foi

sugerido pela Consultoria;

2. seja  convidado  o  Eng.  Paulo  Antônio  M.
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Avelar  a  contribuir  com  o  trabalho  desta

Comissão de maneira permanente;

3. seja  realizada  audiência  pública  para

debater  e  obter  esclarecimentos  se  o

governo  federal  tomou  medidas

necessárias  para  garantir  moradia

adequada e segurança para moradores de

baixa renda no período chuvoso, bem como

os direitos humanos violados por conta da

ausência  de  planejamento  federal  nessa

área;

4. sejam realizadas  audiências  públicas para

debater  (a  nível  federal,  estadual  e

municipal)  a  aplicação  dos  recursos

repassados aos Municípios para reparação

dos danos decorrentes das enchentes.

28/06/12 Deputado Délio

Malheiros

5. seja  encaminhado  pedido  de  informação

aos  Ministérios  da  Integração  Nacional  e

das Cidades sobre as ações empreendidas

para atender às vítimas das enchentes de

2012 no Município de Além Paraíba.

28/06/12 Comissão de

Direitos Humanos

6. seja realizada reunião de audiência pública

para debater e obter esclarecimentos se o

Estado  de  Minas  Gerais  tomou  medidas

necessárias  para  garantir  moradia

adequada e segurança para moradores de

baixa renda no período chuvoso, bem como

os direitos humanos violados por conta da

ausência de planejamento nessa área. 

05/07/12 Deputado Arlen 1. seja convidado o superintendente do DNIT
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Santiago para  que  venha  a  Minas  Gerais;  seja

enviado  pedido  de  providências  para  que

seja  feito  um  plano  para  prevenção  de

rodovias  federais  em  Minas  Gerais  em

relação  ao  período  chuvoso  do  final  de

2012  e  início  de  2013;  e  seja  enviado

pedido  de informações acerca  dos pontos

que já sofreram interrupção total e que se

esburacaram totalmente na época de todas

as  chuvas  na  BR  251,  e  qual  o

planejamento para se evitar que estes fatos

ocorram;

2. seja convidado o Presidente da Cemig, Dr.

Djalma Morais,  para que apresente a esta

Comissão os projetos existentes em que a

Cemig  é  parceira  de  barragens  que

poderão  ser  construídas  e  que  servirão

também para evitar  enchentes;  a exemplo

da  de  Guaraciaba,  que  poderia  proteger

Ponte  Nova,  além  das  barragens  que  a

Cemig  já  tem;  seja  enviado  pedido  de

informações  acerca  do  seu  plano  de

manejo contra enchentes e para explicar a

demora em ligar poços artesianos públicos

com energia elétrica para combate à seca;

3. seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de

Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas,

solicitando  providências  para  que  faça,

através do Deop e do DER, a avaliação dos

muros de contenção de enchentes do Rio

São  Francisco,  construídos  após  as
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enchentes  de  1979  nos  Municípios  de

Manga,  São  Francisco  e  Januária  que,

aparentemente,  não  receberam  mais

manutenção;

05/07/12 Deputados Arlen

Santiago, Dalmo

Ribeiro Silva e

Deputada Liza

Prado

4. seja  encaminhado  ofício  à  Codevasf-MG

para  que  avalie  os  muros  de  arrimo  de

prevenção  de  enchentes  do  Rio  São

Francisco  após  o  ano  de  1979  nos

Municípios  de  Manga,  São  Francisco  e

Januária  e  quais  outras  providências  têm

sido  tomadas  pela  Codevasf  com  relação

às  possíveis  enchentes  em  sua  área  de

atuação;  e  seja  convidado  o

superintendente  de  Minas  Gerais,  Sr.

Aldimar  Rodrigues,  para  que  venha  em

reunião desta Comissão;

5. sejam  encaminhados  ofícios  a  todos  os

prefeitos  e  a  todas as Coordenadorias  de

Defesa  Civil  do  Estado  solicitando  as

seguintes  informações:  o  Município  já

decretou estado de emergência por motivo

de  enchentes?  Em  que  anos?  Houve

perdas de vidas humanas ou destruição de

residências? existem residências em áreas

de  risco no  Município?-  que meios  e  que

obras  seriam  prioritárias  para  evitar  os

efeitos  das  enchentes?  

-  o Município gostaria  de comparecer  aos

trabalhos  desta  Comissão  ou  de

encaminhar sugestões a esse respeito?

6. seja encaminhado ofício ao Ministério da
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Integração solicitando informações sobre: 

-quantos Municípios mineiros possuem o

Cartão de Pagamento de Defesa Civil; 

-quantos possuem planos de trabalho para

atendimento aos danos causados por

enchentes; e quantos desses planos de

trabalho foram atendidos.

05/07/12 Deputado Dalmo

Ribeiro Silva e

Deputada Liza

Prado 

7. seja encaminhado pedido de providências à

Cemig para que acompanhe a Copasa na

realização do Programa Água nas Escolas,

do  governo  estadual,  assegurando  a

ligação dos poços artesianos para atender

as escolas;

8. seja  encaminhado pedido  de  providências

ao Departamento de Estradas de Rodagem

do  Estado  de  Minas  Gerais  - DER-MG  -

para que promova capacitação de agentes

municipais  com  relação  a  questões  de

engenharia, com vistas a dar celeridade ao

atendimento das emergências relacionadas

aos  impactos  dos  desastres  naturais,

sobretudo  os  relativos  ao  excesso  de

chuvas nos Municípios;

9. seja  encaminhado  ofício  à  Coordenadoria

Estadual  de  Defesa  Civil  solicitando

informações  sobre  os  desastres

decorrentes  das  chuvas  excessivas  nos

anos  de  2011  e  2012,  incluindo  números

relacionados  às  emergências  e  a  seus

atendimentos.
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12/07/12 Deputados Arlen

Santiago e Dalmo

Ribeiro Silva

1. sejam  convidadas  a  comparecer  em

reunião  desta  Comissão  as  seguintes

autoridades:  a)  Secretários  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e de Meio Ambiente

e  Desenvolvimento  Sustentável;  b)

Secretário de Estado de Transporte e Obras

Públicas; c) Cleide Izabel, Diretora-Geral do

Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  -

Igam  -;  d)  Ângelo  Roncalli,  Presidente  da

Associação Mineira de Municípios - AMM -,

e  e)  representantes  das  Associações  dos

Municípios do Alto Paraopeba, da Zona da

Mata,  da  Microrregião  do  Vale  do  Rio

Piranga, e do Baixo Jequitinhonha; 

2. seja  reiterado  convite  ao  Ministro  da

Integração Nacional e ao Diretor-Presidente

da Agência Nacional de Águas - ANA -;

3. seja encaminhando ofício à Coordenadoria

Estadual  de  Defesa  Civil  solicitando

informações relativas às áreas de risco com

relação  aos  desastres  ambientais

decorrentes  das  enchentes  no  Estado,

preferencialmente  na  forma  de  estudos

detalhados em mapeamento, além de listar

as medidas de prevenção que precisam ser

adotadas para evitar esses acidentes;

4. seja  encaminhado  ofício  ao  Corpo  de

Bombeiros  Militar  do  Estado  solicitando

relatório  sobre  a  estrutura  regionalmente

descentralizada  da  entidade  para

atendimento dos desastres causados pelas
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enchentes no Estado;

5. seja  encaminhado  ofício  ao  Diretor-

Presidente  da  Cemig  solicitando

informações  sobre  a  situação  das

barragens das usinas e pequenas centrais

hidrelétricas  - PCHs  - do  Estado,

encaminhando  também  um  mapa  dessas

barragens,  tendo  em  vista  o  risco  de

desastres ambientais decorrentes das más

condições dessas estruturas;

6. seja  encaminhado  pedido  de  informações

ao  Secretário  de  Estado  de  Transporte  e

Obras  Públicas  sobre  quais  Municípios

receberam  recursos  estaduais  para

reparação  dos  danos  causados  pelas

enchentes nos anos de 2007 a 2012, e qual

o valor recebido por cada um deles; 

7. seja  enviado  pedido  de  informações  à

Secretaria  de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, com vistas a

obter  esclarecimentos  sobre  a  construção

de barragens para prevenção de enchentes

no sul de Minas Gerais, especialmente no

que se refere ao andamento dos processos

de  licenciamento  e  de  autorização  de

construção; 

8. sejam  oficiados  o  Senado  Federal  e  a

Câmara  dos  Deputados,  de  forma  a

cientificar a bancada mineira da instalação

desta  Comissão  Especial,  bem  como

disponibilizar  espaço  na  Comissão  caso
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algum  integrante  daquelas  casas

legislativas deseje comparecer às reuniões.

12/07/12 Deputado Gustavo

Corrêa

9. seja  enviado  ofício  ao  Comandante-Geral

do  Corpo  de  Bombeiros  de  Minas  Gerais

solicitando  que  indique  um  membro  da

corporação  para  acompanhar

permanentemente  os  trabalhos  desta

Comissão. 

16/08/12 Deputado Arlen

Santigo e Deputada

Liza Prado

1. seja  encaminhado  ofício  à  Companhia  de

Pesquisa de Recursos Minerais  - CPRM -

solicitando informações sobre o estado dos

trabalhos  relacionados  à  elaboração  dos

mapas  de  risco  geológico  dos  Municípios

Mineiros;

2. seja prorrogado, por 30 dias, o prazo dos

trabalhos desta Comissão;

3. seja  encaminhado pedido  de  providências

ao  Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia  no

sentido  de  incluir  as  cidades  de  Montes

Claros  e  Itacarambi,  que  são  vítimas  de

abalos  sísmicos,  entre  as  cidades

monitoradas  e  atendidas  por  aquele

Ministério. 

16/08/12 Deputados Arlen

Santigo e Dalmo

Ribeiro Silva

4. seja convidado a participar de reunião desta

Comissão  o  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  de  Política

Urbana, Bilac Pinto; 

5. seja realizada visita técnica desta Comissão

ao  Ministério  da  Integração  Nacional  em

Brasília para obter esclarecimentos sobre a
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destinação  dos  recursos  disponibilizados

pela União para o Estado de Minas Gerais

com  a  finalidade  de  financiar  projetos  de

prevenção  e  de  resposta  aos  efeitos  das

enchentes. 

02/10/12 Deputada Liza

Prado

1. sejam  prorrogados  os  trabalhos  da

Comissão Especial das        Enchentes por

30  dias  para  que  se  possa  avançar  no

conhecimento do problema e na proposição

de recomendações para sua minimização.

18/10/12 Deputado Arlen

Santiago

1. seja feito convite à Fundação Estadual do

Meio Ambiente para que, por meio de sua

Diretoria de Gestão de Resíduos, apresente

em audiência pública da Comissão Especial

das Enchentes o trabalho e o planejamento

da autarquia no que se refere à gestão de

barragens de contenção de resíduos;

2. seja  enviado  pedido  de  informações  à

Secretaria  de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável  solicitando o

detalhamento  dos  desembolsos  efetuados

com recursos do Fhidro para investimentos

em  prevenção,  combate  e  reparo  de

enchentes  e  danos  delas  decorrentes,  a

partir de 2005.

3. seja realizada reunião de audiência pública

da Comissão Especial das Enchentes para

ouvir o Sr. Pedro Paulo Ferreira dos Santos,

Coordenador-Geral  da  Unidade  de

Gerenciamento do Arrudas e Ferrugem do
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Deop,  para  debater  as  medidas  de

prevenção,  atenção  e  reparação  dos

impactos das últimas enchentes no Estado

de Minas Gerais;

4. seja  convidado  o  Sr.  Fuad  Noman,

Secretário Extraordinário para Coordenação

de  Investimentos,  para,  na  Comissão

Especial  das  Enchentes,  debater  sobre  a

elaboração  de  projetos  e  a  captação  de

recursos  para  as  obras  prioritárias  de

prevenção  dos  efeitos  danosos  das

enchentes no Estado;

5. seja  encaminhado pedido  de  providências

ao chefe do Gabinete Militar do Governador

para que envide esforços junto ao governo

federal  e  Defesa  Civil  Nacional  para

captação dos  recursos liberados por  meio

da Medida Provisória nº 569, com vistas a

elaborar  projetos de combate,  restauração

e prevenção de  enchentes,  possibilitando,

dessa forma, o uso de recursos do Fhidro.

18/10/12 Deputada Liza

Prado e Deputado

Arlen Santiago

6. seja  enviado  pedido  de  informações  à

Secretaria  de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  - Semad  -

solicitando  a  relação  de  acidentes

envolvendo  rompimento  ou  vazamento  de

barragens  de  resíduos  e  rejeitos,  as

penalidades  aplicadas  e  seu  efetivo

cumprimento, nos últimos quinze anos, em

Minas Gerais;

7. seja  encaminhado  ofício  ao  Secretário  de
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Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  solicitando

providências  no  sentido  de  indicar  um

efetivo  adequado  de  servidores  para

realizar  vistorias  em  todas  as  729

barragens  situadas  no  Estado,  já  que,

atualmente, há apenas um servidor atuando

nessa atividade,  o que é insuficiente para

atender  aos  preceitos  da  segurança  de

barragens;

8. seja o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio

Sapucaí do Sul convidado a comparecer a

reunião  da  Comissão  Especial  das

Enchentes  para  debater  os  recursos

federais destinados à prevenção, à atenção

e à reparação dos impactos causados pelas

enchentes no Estado;

9. sejam  encaminhados  ofícios  ao  Ministério

das Cidades e ao Ministério da Integração

Nacional, para que apresentem à Comissão

Especial  das  Enchentes  os  critérios

utilizados  para  seleção  de  projetos

elaborados  por  Municípios  que  serão

beneficiados  por  repasses  de  recursos,

notadamente  aqueles  utilizados  para

eventualidades decorrentes de enchentes e

de secas;

10. seja  enviado  pedido  de  informações  às

Secretarias de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  e  de

Planejamento  e  Gestão  acerca  da  gestão



648
____________________________________________________________________________

do  Fhidro,  do  valor  e  da  destinação  dos

desembolsos  efetuados  nos  últimos  cinco

anos, bem como os critérios utilizados para

a definição dos mesmos.

25/10/12 Deputado Dalmo

Ribeiro Silva

1. sejam  suspensos,  por  até  20  dias,  os

trabalhos  da  Comissão  Especial  das

Enchentes.

ANEXO II  

Documentos recebidos

Do Comando Operacional de Bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais:

1. Parecer  técnico  nº  56/2011,  da  Codevasf  (Montes  Claros)  -  Avaliação  da

necessidade de intervenção técnica para conter o processo de erosão de solo

e  desmoronamento  de  barrancas  às  margens  do  Rio  São  Francisco  na

cidade de Manga;

2. Relatório  de  visita  técnica  da  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa Civil  no

Município de Manga - Avaliação das condições de risco a que estão sujeitos

os  moradores  das  comunidades  localizadas  às  margens  do  Rio  São

Francisco;

3. Correspondência da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - Comdec - do

Município de São Francisco - Vistoria nas comportas de captação de água

pluvial dos Bairros Quebra e Luzia;

4. Relatório  do  período  chuvoso  2011-2012,  elaborado  pelo  Comando

Operacional de Bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Da Cemig:

5. Panfleto explicativo “Novo radar meteorológico” do Estado de Minas Gerais;

6. Encarte “A estação das chuvas e a operação dos reservatórios”;

7. DVD “A estação das chuvas”;

8. Resumo da declaração do representante da Cemig na audiência pública de

16/8/212.
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Da Agência Nacional das Águas - ANA:

9. Ofícios em 11/7, 9/8 e 13/9, justificando a ausência na audiência em função

de compromissos anteriormente assumidos.

Da Sra. Zenilde das Graças Guimarães Viola, Diretora de Prevenção e Combate a

Incêndios Florestais e Eventos Críticos da Semad:

10. Ofício  contendo  a  descrição das  ações  que estão  sendo planejadas  e/ou

executadas pela Semad para enfrentamento do período chuvoso.

Da Codevasf: 

11. Resposta ao Ofício nº 1.929/2012, da Secretaria-Geral da Mesa da ALMG,

informando  que  a  “Codevasf  não  tem  no  escopo  de  suas  atribuições  a

responsabilidade  por  recuperação  de  danos  causados  por  enchentes  em

Municípios  de  sua  área  de  atuação”  e  que  duas  obras  de  esgotamento

sanitário sob sua responsabilidade, nos Municípios de Iguatama e Itabirito,

foram avariadas em decorrência desses eventos críticos.

Do Ministério da Integração Nacional:

12. Ofícios  em 11/7, 8/8 e 29/8/2012 justificando a ausência na audiência em

função de compromissos anteriormente assumidos;

13. Resposta  ao  Ofício  nº  1.930/2012/SGM,  encaminhando  informações

remetidas  pelo  Banco  do  Brasil  relacionando  os  Municípios  mineiros  que

aderiram  ao  Cartão  de  Pagamento  de  Defesa  Civil  e  listagem  de  entes

atendidos  em  ações  de  resposta  e  reconstrução  referentes  aos  danos

causados por enchentes no Estado de Minas Gerais; 

14. Resposta ao Ofício nº 1.934/2012/SGM, informando repasses de R$450mil

ao Município de Além Paraíba e de R$3mi ao Estado de Minas Gerais para

ações  de  socorro,  assistência  às  vítimas  das  enchentes  e  ações  de

restabelecimento de serviços essenciais.

Do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT:

15.  Resposta  ao  Ofício  nº  1.931/2012/SGM,  informando  que  não  houve

interrupções totais  durante períodos chuvosos  nos trechos da BR-251/MG

sob jurisdição do DNIT, mas, sim, dois pontos críticos causados pela chuva -

nos quilômetros 822,9 e 829,8 da via -,  que não causaram interrupção da
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rodovia e já foram recuperados, conforme atestam fotos anexas. O mesmo

ofício  informa  que  a  BR-251/MG  está  contemplada  em  contratos  de

manutenção e conservação;

16. Resposta  ao  Ofício  nº  2.175/2012/SGM,  informando  sobre  as  obras  e

serviços contratados pelo DNIT em decorrência das chuvas torrenciais do

período 2011-2012.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:

17. Comunicação  de  ausência  na  4ª  reunião  ordinária  da  Comissão,  em

decorrência de compromisso parlamentar externo previamente agendado.

Do Senador Aécio Neves:

18. Resposta  ao  Ofício  nº  2.066/2012/SGM,  cumprimentando  a  Comissão

Especial  das  Enchentes  pela  iniciativa  e  importante  trabalho  que  vem

desenvolvendo em favor do Estado.

Do Deputado Federal Júlio Delgado:

19. Resposta  ao  Ofício  nº  2.066/2012/SGM,  cumprimentando  a  Comissão

Especial das Enchentes.

Da Prefeitura Municipal de Itabirito:

20. Plano de controle de cheias na área urbana;

21. Programa de gestão de riscos e resposta a desastres / Ação 8348 - Apoio a

obras preventivas de desastres (julho de 2012). 

Da Prefeitura Municipal de Simão Pereira:

22. Ofício do Prefeito ao Secretário Estadual de Defesa Civil solicitando materiais

para atendimento aos efeitos danos do período chuvoso 201-2012;

23. Decreto  Municipal  nº  778,  de  2012,  que  declara  em  situação  anormal,

caracterizada como situação de emergência as áreas do Município afetadas

por enxurradas ou inundações bruscas;

24. Decreto nº 238, de 2012, que homologa o Decreto Municipal nº 778, de 2012,

do  Prefeito  Municipal  de  Simão  Pereira,  que  declarou  SITUAÇÃO  DE

EMERGÊNCIA nas áreas do Município afetadas por desastre - Enxurradas ou

Inundações Bruscas;

25. Declaração Municipal de Atuação Emergencial - DMate;
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26. Notificação Preliminar de Desastre - Nopred;

27. Avaliação de danos - Avadan.

Do Eng. Paulo Antônio Moreira Avelar, Diretor da PRS Engenharia Consultiva:

28. Relatório do assessor e convidado permanente da Comissão, contendo 12

constatações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial, em

consonância  com  os  relatos  e  recomendações  apresentados  no  presente

Relatório Final.
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Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Resolução nº 3.499/2012 (À promulgação.).

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 164.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a palavra pelo art. 164 porque

fui citado pelo Deputado João Vítor Xavier. Como tenho muito apreço por ele, não

poderia  deixar  de  fazer  alguns  esclarecimentos.  O  Governador  Anastasia  e  a

Presidenta Dilma anunciaram o procedimento licitatório da BR-381, e isso será feito.

É  claro  que  o  procedimento  orçamentário  ainda  não  foi  concluído.  Assinaram  o
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acordo e vão fazer o trabalho de licitação da obra. Como a Presidenta, a pedido do

Governador,  vai  transferir  para o governo a contrapartida para se fazer  a obra,  é

evidente que o prazo terá de ser contado a partir do trâmite legal do orçamento, que

sequer foi aprovado no Congresso Nacional. Então, o fato de isso não constar no

DNIT agora não significa, evidentemente, que a obra não será feita. Pode ser que o

Deputado  João  Vítor  Xavier  desconheça  isso  ou  esteja  torcendo  para  que  esse

assunto continue sendo notícia, continue sendo cobrado da Presidenta. Não há nada

de  mal  nisso,  mas  se  a  carapuça  de  demagogia  lhe  serviu,  esclareço  que  este

Deputado não teve a intenção de vestir carapuça em ninguém. Porém, é óbvio que os

problemas de algumas rodovias  em Minas Gerais foram resolvidos, mas ainda há

outros  que  precisam  de  solução.  Especialmente  a  BR-040,  a  BR-381  e  o  Anel

Rodoviário estão sendo discutidos constantemente. Precisam, sim, de solução. Para

tanto,  é necessária a nossa pressão, o trabalho da Assembleia Legislativa. Esses

problemas  precisam  de  solução.  Todos  nós  teremos  positividade  nas  ações  e

daremos repercussão às críticas em relação à demora na realização dessas obras.

Todavia não se pode esquecer do procedimento em relação às rodovias, que tiveram

um grande avanço no Estado de maneira geral. Não se conseguia ir daqui a Montes

Claros.  Cheguei  a ir  várias vezes para Montes Claros,  passando por  Diamantina,

pegando um pedaço de estrada de terra. Não existia a menor viabilidade para se

chegar  a  Montes  Claros,  mas  hoje  a  estrada  está  um  verdadeiro  tapete.  Os

problemas de muitas estradas foram resolvidos. A BR-116, por exemplo, hoje está em

outra situação.  É claro que não se pode compará-la a  uma rodovia duplicada do

Primeiro Mundo, mas, considerando-se os padrões brasileiros, essa rodovia também

teve desenvolvimento. Há, agora, um procedimento de colocar o Estado como fator

de desenvolvimento. É importante compreendermos isso. Não se trata da visão de

que as estradas só poderão ser cuidadas se partirem do processo de privatização.

Hoje há a concepção de que podemos e devemos passar as principais rodovias do

País para operação de terceirizados. É justo que se faça isso nas principais rodovias,

como é feito na Fernão Dias, com a cobrança de um pedágio razoável. Isso tudo tem

sido e continuará sendo feito em algumas outras rodovias, como a BR-040. Outra

coisa é o sentido geral, Sr. Presidente, do processo de privatização, como acontece
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em São Paulo, onde as rodovias são privatizadas a um custo altíssimo e depende da

iniciativa privada querer ou não tal parte da obra. Cito o exemplo da rodovia que liga o

Sudoeste mineiro, que tem um pedágio altíssimo e nem sequer foi duplicada. É um

problema para Minas Gerais. Nunca vi o Deputado João Vítor Xavier fazer qualquer

crítica  em  relação  àquela  rodovia.  Portanto  me  coloco,  sim,  com  as  condições

políticas de fazer uma crítica à forma como ele faz essa cobrança, com um certo

gosto  de  dizer,  e  com  deboche,  que  essa  questão  não  deu  certo,  que  ele  está

avisando que não dará certo, como se torcesse para que quanto pior fique, melhor.

Acho que as condições não devem ser essas. Portanto insisto em não apenas cobrar,

mas também em ver as condições que estão postas e torcer e trabalhar para que

deem certo. Essas são as intenções que apresento, respondendo ao Deputado João

Vítor  Xavier,  por  quem tenho grande  apreço e  sei  de  sua preocupação  com seu

eleitorado na Belo Horizonte, que também é minha. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, tivemos uma manhã de muito trabalho,

assim  como  o  início  da  tarde.  Este  é  um  momento  de  agradecimento  porque

comungamos de um pensamento único, a Liderança do PMDB, por intermédio dos

Deputados Sávio, Adalclever Lopes e Rogério, nos entendimentos de hoje. Mas agora

não  temos  quórum  para  continuar  os  trabalhos,  por  isso  peço  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 a especial  de segunda-feira,  dia 19, às  20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado Carlos Pimenta, membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
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Ação Social  e  o  Deputado André  Quintão,  membro da Comissão de Participação

Popular.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Rosângela  Reis,

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

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

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

que  a  reunião  se  destina  a  debater,  em  audiência  pública,  questões  afetas  à

erradicação  do  trabalho  infantil  e  à  profissionalização  e  ao  encaminhamento  ao

trabalho  digno  e  decente  dos  adolescentes  e  jovens  do  Estado.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Nívia Soares da

Silva,  Subsecretária  de  Estado da Assistência  Social,  representando o Sr.  Cássio

Soares, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; Andréa Mismotto Carelli,

Promotora  de  Justiça  e  Coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às

Promotorias  de Justiça da Infância e da Juventude;  Elvira Mirian Veloso de Mello

Cosendey, Coordenadora do Fórum Erradicação e Combate no Trabalho Infantil  e

Proteção do Adolescente -  Fectipa;  Christiane Azevedo Barros,  Auditora Fiscal  do

Trabalho,  representando o  Sr.  Alysson Alves  da  Paixão Oliveira;  e  o  Sr.  Ananias

Neves  Ferreira,  Presidente  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente  -  Cedca,  Superintendente  Regional  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego, 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.  Prosseguindo,  entidades  do

Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil  e  Proteção ao Adolescente

Trabalhador de Minas Gerais - FECTIPA, assinam entre si e o Ministério do Trabalho

e Emprego no Estado termo de compromisso para dar prioridade no atendimento de

adolescentes  afastados  do  trabalho  constantes  da  Lista  TIP  -  Piores  Formas  de

Trabalho Infantil, conforme o Decreto 6.481, de 2008, através da inserção em cursos

de  aprendizagem.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  e,

cumprida  a  finalidade  da  reunião,  agradece  a  presença  dos  convidados,  dos

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES,

EM 25/10/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,

Dalmo Ribeiro Silva e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Doutor Wilson Batista,

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

número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

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

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

destina  a  apreciar  o  relatório  final  dos  trabalhos  da  Comissão  e  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício das Comissões de

Fiscalização  financeira  e  Orçamentária  e  de  Participação  Popular  convidando  os

membros desta Comissão para participar da reunião conjunta de audiência pública

para a apresentação da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, a

ser  realizada em 5/11/2012,  às  14h30min,  no Plenário  desta  Casa.  Registra-se a

presença dos Srs. Pedro Paulo Ferreira dos Santos, Coordenador-Geral da Unidade

de Gerenciamento do Arrudas e Ferrugem do Departamento de Obras Públicas do

Estado de Minas  Gerais  -  Deop -;  Paulo  Antônio  Moreira  Avelar,  Diretor  da  PRS

Engenharia  e  Consultiva  Ltda.;  Zenilde  das  Graças  Guimarães  Viola,  Diretora  de

Prevenção  e  Emergência  Ambiental  da  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável; Marilda Carvalho de Melo, Wanderlene Ferreira Nacif,

Gerente  de  Monitoramento  Hidrometeorológico  do  Igam;  Zuleika  Stela  Chicachio

Torquetti, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Wanderson

Fabrício Portugal e André Vieira Grochowski, estudantes da PUC, que acompanham a

leitura  do  relatório  final  dos  trabalhos  da  Comissão.  O  Presidente  determina  a

distribuição  de  avulsos,  solicitada  pelo  relator,  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  do

relatório final dos trabalhos da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.
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Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita sejam suspensos, por até vinte dias, os trabalhos da Comissão Especial

das Enchentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Arlen Santiago, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

31/10/2012

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Rogério Correia, Duarte Bechir e João Leite (os dois últimos

substituindo,  respectivamente,  os  Deputados  Fred  Costa  e  Neider  Moreira,  por

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

presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. 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

debater o Projeto de Lei nº 3.461/2012, do Governador do Estado, que altera a Lei nº

15.293, de 5/8/2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do

Estado,  e  a  Lei  nº  15.301,  de  10/8/2004,  que  institui  as  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Defesa Social do Poder Executivo; e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.451/2012, do

Governador do Estado, no 1º turno, e avoca a si a relatoria da matéria. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Luciana Meireles

Ribeiro, Diretora da Diretoria Central de Carreiras e Remuneração da Secretaria de

Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  representando  a  Sra.  Renata  Maria  Paes  de

Vilhena, titular  dessa Pasta; Raquel  Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de

Desenvolvimento da Educação Básica, e Maria de Lourdes Carvalho, Assessora da

Subsecretaria  de Gestão de Recursos Humanos,  representando a Sra.  Ana Lúcia
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Almeida Gazzola, Secretária de Educação; Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora-

Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-

UTE-MG  -;  Liliane  Resende,  assessora  do  Dieese;  e  Ana  Maria  Belo  de  Abreu,

Presidente  da  Associação  de  Diretores  das  Escolas  Oficiais  de  Minas  Gerais  -

Adeomg -; e os Srs. Leonardo Spencer, advogado do Sind-UTE, e Rafael Maria de

Oliveira, Vice-Presidente da Adeomg, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,

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

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

aprovação do Projeto de Lei nº 3.451/2012 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3,

apresentadas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Délio

Malheiros). Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso à Sra. Valéria da Silva Rodrigues, Juíza de

Direito da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte,

por ser uma das idealizadoras do Programa Oportunidade Legal - OLÉ -, promovido

pelo Conselho Nacional  de Justiça; Rogério Correia, Duarte Bechir  e Lafayette de

Andrada  em  que  solicitam  a  criação  de  um  grupo  de  trabalho,  composto  por

representantes da Seplag, da Secretaria de Educação, do Sind-UTE, da Adeomg e da

Consultoria da ALMG, para aprofundar o estudo do Projeto de Lei nº 3.461/2012 e

propor  alterações  pertinentes.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,

requerimentos dos Deputados Paulo Lamac em que solicita a realização de reunião

de audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

para discutir as alterações previstas no novo estatuto do servidor, no que tange às

condições de trabalho dos servidores que exercem atividade acadêmica; e Adelmo

Carneiro Leão em que solicita a realização de reunião de audiência pública com a
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finalidade  de  debater  a  política  remuneratória  dos  servidores  públicos  estaduais.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados e demais

participantes  pela  presença  e  pelas  informações  prestadas,  agradece  o

comparecimento  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Romel Anízio, Presidente - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Às 9h30min, 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.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja encaminhado à

Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para agilizar a conclusão do

procedimento investigatório instaurado a requerimento do Sr. Silvandir Vieira de Lima.

O Deputado João Leite retira-se da reunião, sendo substituído pela Deputada Luzia

Ferreira  (por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado).

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

Deputado Sargento Rodrigues (2), em que solicita seja encaminhado ao Governador

do Estado pedido de providências para que sejam destinados recursos financeiros

para o reaparelhamento do Batalhão de Patrulhamento de Capital,  do Batalhão do

Grupo de  Ações  Táticas Especiais  -  Gate  -,  do  Batalhão Rotam, do  Batalhão de

Polícia de Eventos - BPE -, do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - RCATE -

e do Rádio Patrulhamento Aéreo, todas unidades da Polícia Militar de Minas Gerais;

sejam realizadas visitas da Comissão de Segurança Pública ao Gate, ao Batalhão
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Rotam,  ao  BPE,  ao  Batalhão  de  Radiopatrulhamento  Aéreo,  ao  Regimento  de

Cavalaria,  todas  unidades  especializadas  da  Polícia  Militar,  para  verificar  a

capacidade  de  resposta,  de  viaturas,  de  armamentos  e  de  coletes;  da  Deputada

Maria Tereza Lara, do Deputado João Leite, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e do

Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicitam  sejam  realizadas  audiências

públicas da Comissão de Segurança Pública em Municípios mineiros localizados na

fronteira do Estado onde há questões essenciais de segurança pública, de modo a se

discutirem medidas de fortalecimento do programa estadual "Cinturão de Segurança"

e  de prevenir  a migração da criminalidade de outros Estados para  o  território  de

Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Às 10h6min, 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 a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  André  Quintão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.521 e 3.522/2012

(Deputado Gustavo Valadares); 3.527/2012 (Deputado Bruno Siqueira); e Projeto de

Lei Complementar nº 31/2012 (Deputado Glaycon Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 1.585, 2.203,

2.330/2011 e 3.222/2012 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
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Deputado Bruno Siqueira, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

27/2012 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares); e dos Projetos

de  Lei  nºs  1.856/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Glaycon

Franco, em virtude de redistribuição);  e 3.356/2012 na forma do Substitutivo nº  1

(relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs

1.568/2011  e  3.081/2012,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,

Deputados  Sebastião  Costa  e  Glaycon  Franco.  São  convertidos  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Saúde - SES - os Projetos de Lei nºs 1.819 e 2.645/2011, à

SES e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº

2.887/2012, à Secretaria de Estado da Fazenda o Projeto de Lei n° 2.890/2012, à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - o Projeto de Lei nº

3.287/2012 (relator: Deputado Bruno Siqueira); à Sede o Projeto de Lei nº 2.418/2011

(relator:  Deputado Sebastião  Costa);  e  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão o

Projeto de Lei nº 3.260/012 (relator: Deputado André Quintão, requerimento lido pelo

Deputado  Sebastião  Costa).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer

concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.208/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

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

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

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

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei

nºs 3.106/2012 (relator:  Deputado Bruno Siqueira,  em virtude de redistribuição);  e

3.516/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  O  Projeto  de  Lei  nº  3.518/2012  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 requerimento em que se solicita seja baixado em diligência à

Secretaria da Casa Civil  e Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 3.511/2012.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares - André Quintão - Luiz Henrique -

Glaycon Franco - Rosângela Reis.

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

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

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

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

Deputado Duilio de Castro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir  e  a votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.  Juliana  Pereira  da  Silva,

Secretária  Nacional  do  Consumidor,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  no  dia

1º/11/2012.  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 Deputada Liza Prado (2) em

que solicita seja realizada reunião de audiência para discutir o acidente ocorrido em

Conquista,  em  que  pessoas  sofreram  queimaduras  causadas,  supostamente,  por

soda cáustica encontrada na água fornecida pela Copasa-MG; e em que solicita seja

encaminhado à Comissão Tarifária da Secretaria Municipal da Fazenda de Poços de

Caldas pedido de informações sobre os itens utilizados na composição dos valores

que formam a tarifa cobrada no transporte coletivo municipal; e sobre quais diretrizes

do termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do referido Município

foram  atendidas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Henrique.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

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

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 as matérias constantes na

pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  da  Sra.  Elisa

Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da  Presidenta  da

República,  prestando informações relativas ao Requerimento  nº  3.646/2012,  desta

Comissão  (publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/10/2012);  da  Comissão  de

Segurança  Pública  desta  Casa  convidando  os  membros  desta  Comissão  para

participar  da  reunião  de  audiência  pública  com  técnicos  do  executivo,  com  a

finalidade de debater a proposta de revisão do PPAG-2012-2015, exercício 2013, no

âmbito  da  Rede  de  Defesa  e  Segurança,  a  ser  realizada  no  próximo  dia  13  de

novembro, às 9h30min, no Teatro desta Casa; e da Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência,  que encaminha as notas taquigráficas da 3ª Reunião

Extraordinária realizada em 19/9/2012, a qual teve por finalidade debater o histórico

de luta das pessoas com deficiência. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição,  para  a  qual  designou  o  relator  citado  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº

3.090/2012, em turno único (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres do Projeto de Lei nº 3.412/2012, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça (redistribuída a proposição para o Deputado Adelmo Carneiro

Leão); e do Projeto de Lei nº 3.264/2012, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2,



664
____________________________________________________________________________

que apresenta, (redistribuída a proposição para o 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 discussão e

votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.198/2012. Neste ínterim,

comparece a reunião o Deputado Hely Tarqüínio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Rosângela

Reis em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de

Saúde conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

objetivando debater a qualidade de água na Bacia do Rio Doce e averiguar denúncias

sobre surto de cianobactéria presente em toda a sua extensão. A Presidência recebe,

para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão em

que solicita seja realizada audiência pública por esta Comissão de Saúde, com a

finalidade de debater a precariedade do atendimento e das condições de trabalho

enfrentadas pelos profissionais de saúde no Hospital Galba Velloso da rede Fhemig;

e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública conjunta desta

Comissão de Saúde com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para debater

formas de combate ao sedentarismo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 novembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro

Leão - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado e

Rogério  Correia  (substituindo  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da

Liderança do PT),  membros  da  supracitada Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar

Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da aprovação  de requerimento  do
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Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a reunião de audiência pública para

debater o relacionamento entre as concessionárias de serviços de água e esgoto,

especialmente a Copasa, a população e a administração de Municípios da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, no tocante ao fornecimento de água e à captação e

tratamento de esgoto, à cobrança de taxas por estes serviços, bem como a recorrente

falta de água em alguns municípios e a situação dos mananciais de abastecimento da

região e a deliberar  sobre proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a Sra. Adriana Alves Lara, Vereadora à

Câmara Municipal de Vespasiano e os Srs. Francisco Fagundes de Freitas, Prefeito

Municipal de São José da Lapa; Carlos Fagundes de Freitas, Vereador à Câmara

Municipal  de  São  José  da  Lapa;  Marcílio  Magela  de  Souza,  Vereador  à  Câmara

Municipal de Pará de Minas; João Andrade do Nascimento, Gerente do Departamento

Operacional da Metropolitana, representando Juarez Amorim, Diretor de Operações

Metropolitanas  da  Copasa;  Wagner  Xavier,  Assessor  do  Sindágua,  representando

José Maria dos Santos, Diretor-Presidente do Sindágua, que são convidados a tomar

assento  à mesa.  A Presidência  concede a  palavra  ao  Deputado Rogério  Correia,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

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

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

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

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Sebastião Costa (substituindo o Deputado
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João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),

membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Liza

Prado e os Deputados Fred Costa e Paulo Guedes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

1º/11/2012: ofícios da Sra. Lucy Góes da Purificação, Secretária de Planejamento e

Formulação de Políticas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

da Presidência da República, e do Sr. José Pereira da Silva, Diretor do Departamento

de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional (substituto). Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 3.117/2012 com as Emendas nºs 1 e 2 e 3.451/2012

com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Zé Maia). Na fase de discussão, em turno único, dos pareceres que concluem pela

ratificação, por meio de projetos de resolução, dos regimes especiais de tributação

encaminhados pelas Mensagens nºs 238, 295 e 298/2012 (relator: Deputado Romel

Anízio,  a  primeira  em virtude de  redistribuição );  245,  296,  297,  301 e  309/2012

(relator: Deputado Tiago Ulisses, as duas primeiras em virtude de redistribuição); e

248/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição),  o

Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Ulysses Gomes. O Presidente

determina a distribuição em avulso dos pareceres que concluem pela ratificação, por

meio de projetos de resolução, dos regimes especiais de tributação encaminhados

pelas Mensagens nºs 299, 300 e 302/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa, 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, é aprovado o requerimento do Deputado do Deputado Ulysses Gomes em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Itajubá com
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vistas  a  debater  a  pauta  de  prioridades  para  a  superação  dos  entraves  e  o

atendimento  das  principais  demandas para  o  desenvolvimento das atividades das

pequenas  e  microempresas  na  região  Sul  de  Minas.  O  Presidente  recebe  o

requerimento  dos  Deputados  Rogério  Correia,  Durval  Ângelo,  Pompílio  Canavez,

Sávio  Souza  Cruz e  Ulysses  Gomes  e  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que

solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter  esclarecimentos

sobre os investimentos do Estado nas áreas de saúde e educação, tendo em vista a

decisão liminar do TJMG para anular o termo de ajustamento de gestão celebrado

entre o governo do Estado e o Tribunal de Contas, o qual estabelece cronograma de

alocação  de  recursos  nas  áreas  de  saúde  e  educação,  de  modo  a  alcançar  os

patamares constitucionais mínimos de 12% e 25%, respectivamente, no ano de 2014.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do

dia 12/11, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos Arantes

- Ulysses Gomes.

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Antônio Júlio, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Sargento Rodrigues, membros

da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária;  o  Deputado  Sebastião

Costa, membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art.

204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do

Projetos de Lei nºs 3.474 a 3.476/2012, em turno único, cuja relatoria avocou a si.



668
____________________________________________________________________________

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

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

aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 3.475/2012 com a Emenda nº 1 e

3.476/2012 (relator: Deputado Zé Maia). Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.474/2012, em

turno único, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião conjunta do dia

12/11/2012, às 15 horas, para apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 3.474/2012,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Antônio  Júlio  -  Tiago  Ulisses  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Ulysses Gomes - Lafayette de Andrada.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses,  Antônio  Júlio,  Antônio  Carlos  Arantes,  Ulysses  Gomes  e  Lafayette  de

Andrada  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  do  Bloco

Transparência e Resultado),  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.  Após

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

ratificação dos regimes especiais de tributação encaminhados pelas Mensagens nºs

238, 295 e 298/2012 (relator: Deputado Romel Anízio); 245, 293, 296, 297, 301 e

309/2012  (relator:  Deputado  Tiago  Ulisses);  248,  299,  300  e  302/2012  (relator:
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Deputado Sebastião Costa) e 308/2012 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em

virtude de redistribuição), que concluem pela apresentação de projetos de resolução.

Suspende-se a reunião. Às 12h45min, são reabertos os trabalhos com a presença

dos Deputados Zé Maia, Tiago Ulisses, Romel Anízio, André Quintão (substituindo o

Deputado Ulysses Gomes, por indicação da Liderança do PT), Lafayette de Andrada

(substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação do Bloco Transparência e

Resultado) e Tenente Lúcio (substituindo o Deputado Gustavo Perrella, por indicação

da  Liderança  do  PDT).  O  Deputado  Tenente  Lúcio  retira-se  da  reunião.  Após

discussão e votação são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres para o 2º

Turno dos Projetos de Lei nºs 3.491/2012 com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno

(relator: Deputado Lafayette de Andrada); e 3.501/2012 na forma do vencido no 1º

turno (relator: Deputado Tiago Ulisses). Registra-se a presença do Deputado João

Vítor Xavier. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.534/2012 (relator: Deputado João Vítor Xavier). O Projeto

de Lei Complementar nº 24/2012 e os Projetos de Lei nºs 612, 760, 771, 2.036, 2.089,

2.117, 2.549 e 2.551/2011 e 3.011, 3.117 e 3.451/2012 são retirados da pauta por

determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária e para a reunião extraordinária de hoje, às 14h30min, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  -  Fabiano  Tolentino  -  Hely  Tarqüínio  -  Tiago

Ulisses.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às 10h3min, 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
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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. Retira-se da reunião o Deputado André

Quintão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  3.526/2012  (Deputado

Gustavo  Valadares);  3.535/2012  (Deputado  Bruno  Siqueira);  3.525  e  3.533/2012

(Deputado  Glaycon  Franco);  3.534/2012  (Deputado  Sebastião  Costa);  3.530  e

3.537/2012 (Deputado Luiz Henrique); e 3.524, 3.531, 3.532 e 3.536/2012 (Deputado

André Quintão). 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 1.725,  2.570/2011 e 3.081/2012 são retirados da

pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique,  aprovado  pela

Comissão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto de Lei

Complementar  nº  10/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição). Registra-se a presença do Deputado André Quintão. O parecer sobre

o Projeto de Lei nº 1.568/2011 no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado  Sebastião

Costa.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.585/2011(relator: Deputado André Quintão). É convertido em diligência à Secretaria

de  Estado  de  Defesa  Social  o  Projeto  de  Lei  nº  1.620/2011  (relator:  Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs  2.203  e  2.490/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de

solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados André Quintão

e Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição. 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 2.748/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco,  em  virtude  de

redistribuição);  e  2.964/2012 (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis).  Registra-se  da

presença do Deputado Bruno Siqueira. Após discussão e votação, são aprovados,
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cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.222/2012

(relator:  Deputado  André  Quintão);  e  3.504/2012  (relator:  Deputado  Gustavo

Valadares).  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 3.278/2012 (relator: Deputado André Quintão); 3.359/2012 na

forma do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  3.522/2012  (relator:

Deputado  Gustavo  Valadares);  e  3.534/2012 (relator:  Deputado  Sebastião  Costa).

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

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

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

3.313/2012  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  3.440/2012  com  a  Emenda  nº  1,

3.517/2012  (relator:  Deputado  André  Quintão);  3.515/2012 (relator:  Deputado Luiz

Henrique); 3.518/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis); e 3.533/2012 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Glaycon Franco). 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 em que se solicita seja

baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 1.289/2011. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Glaycon Franco - Lafayette de

Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.090/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
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de utilidade pública a Casa de Resgate Emanuel, com sede no Município de Poços

de Caldas.

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 3.090/2012 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Resgate Emanuel, com sede no Município de Poços de Caldas, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prestação de assistência

a famílias carentes, especialmente à criança, ao adolescente e ao idoso.

Com esse propósito, a instituição mantém creche em tempo integral para crianças

de até sete anos, com serviços básicos de educação e alimentação; realiza eventos

como  cursos,  debates,  pesquisas  e  palestras  sobre  dependência  química  e

alcoolismo; incentiva ações voltadas à recuperação do alcoólatra e do toxicômano,

por meio de terapia ocupacional e de outros métodos não medicamentosos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido em Poços de Caldas pela

Casa de Resgate Emanuel, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.090/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.343/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação para a Recuperação e Conservação Ambiental em

Defesa da Serra da Calçada, com sede no Município de Nova Lima.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.343/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

para a Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa da Serra da Calçada, com

sede  no  Município  de  Nova  Lima,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem como escopo a proteção do patrimônio cultural e natural dessa

região.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações voltadas para a recuperação de

ambientes degradados e a preservação do ecossistema e espécimes ameaçadas das

Serras  da  Calçada,  da  Moeda  e  do  Rola-Moça;  promove  educação  ambiental  e

pesquisa  científica  relacionadas  à  defesa  do  patrimônio  histórico,  cultural,

arquitetônico,  paisagístico,  arqueológico,  espeleológico e paleontológico da região;

luta  pela  efetiva  aplicação  dos  protocolos  e  tratados  de  defesa  e  proteção  do

patrimônio cultural e natural mundial.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  alterar  a  sede  da  entidade  para  o  Município  de

Brumadinho, conforme decisão da Assembleia Geral de 16/5/2009.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  para  a

Recuperação  e  Conservação  Ambiental  em  Defesa  da  Serra  da  Calçada,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.343/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Gustavo Corrêa, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.371/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Cruziliense  de

Radiodifusão - ACCR -, com sede no Município de Cruzília.

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 3.371/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Cruziliense  de  Radiodifusão  -  ACCR  -,  com  sede  no  Município  de

Cruzília, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e

social, tendo por escopo a execução de serviços de radiodifusão comunitária.

Com o propósito de servir à comunidade, a instituição divulga a tradição, os hábitos

e a cultura da região; promove a integração local, por meio de atividades culturais e

de lazer; presta serviços de utilidade pública, aliando-se à Defesa Civil sempre que

necessário; contribui para o aperfeiçoamento profissional de jornalistas e radialistas;

apoia  a  manifestação  dos  cidadãos;  defende  a  democratização  dos  meios  de

comunicação e da informação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Cruziliense de Radiodifusão,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.371/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Anselmo José Domingos, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.440/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública -

Consep - com sede no Município de Campos Gerais.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/9/2012  e  distribuída  às

Comissões  de Constituição e  Justiça e de  Segurança Pública.  Vem agora a  este

órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.440/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - com sede no Município de

Campos Gerais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  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.  37,  que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade congênere; e, no art. 41, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros

não serão remuneradas.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o

texto do art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 3.440/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep - de Campos Gerais, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.487/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores  Familiares  do Córrego Rio  Preto -

Afacorp -, com sede no Município de Ubaporanga.

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 3.487/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares do Córrego Rio Preto - Afacorp -, com sede no Município

de Ubaporanga, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo o desenvolvimento econômico e social daquela localidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  o  fomento  e  a  racionalização  das

explorações  econômicas,  especialmente  das  agropecuárias;  auxilia  as  famílias  de

agricultores; realiza atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais; promove

a comercialização de produtos e serviços de seus associados, inclusive a exportação;

presta  assistência  a  crianças,  adolescentes,  gestantes  e  idosos;  implementa

programas  para  a  segurança  alimentar  e  o  combate  à  fome,  à  desnutrição  e  à

pobreza; defende a preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Afacorp  em  favor  da
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melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares de Córrego do Rio Preto,

em  Ubaporanga,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.487/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012.

Liza Prado, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.528/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

fabricação de artefatos de material plástico, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1°/11/2012,  foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva ratificar regimes especiais de tributação em matéria do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

concedidos  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de

artefatos de material plástico, que foram comunicados pelo Governador do Estado,

por  meio  da  Mensagem  nº  239/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em

7/6/2012.  A mencionada mensagem encaminhou exposição de motivos,  elaborada

pela Secretaria de Estado de Fazenda -  SEF -,  que demonstra a necessidade da

adoção de medidas de fomento e de proteção do setor,  sujeito  a sofrer  impactos

negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros Estados da

Federação, relativamente ao ICMS.

Em exposição de motivos adicional encaminhada a esta Comissão, a SEF informa
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que tais regimes especiais foram precedidos da assinatura de protocolo de intenções,

no qual as empresas fabricantes de artefatos de material plástico para uso pessoal e

doméstico se comprometeram a investir aproximadamente R$3.000.000,00 e a gerar

cerca de 112 empregos diretos e 145 empregos indiretos.

Como contrapartida, foi concedido a essas empresas, por meio do regime especial,

crédito presumido relativo ao ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados

relacionados no protocolo de  intenções,  realizadas por  centro de distribuição,  nos

termos do inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, e do art. 75, inciso XIV, do

Regulamento do ICMS, resultando em carga tributária efetiva de 3%. Foi  também

concedido diferimento do ICMS devido em diversas operações, como de importação

de máquinas e equipamentos sem similar produzido no País, e de matérias-primas,

de produtos intermediários e de materiais de embalagem sem similar concorrencial

produzido no Estado, bem como de aquisições internas de matérias-primas, produtos

intermediários e materiais de embalagem, entre outras, nos termos do art. 8º e das

alíneas “a” e “b” do item 41 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS.

Cabe  observar  que o  tratamento  tributário  referido,  conforme  a  exposição  de

motivos, não é estendido a todo o setor, mas somente às empresas signatárias do

citado protocolo de intenções, e beneficia os produtos relacionados em seu anexo,

quais sejam PET reciclado, pré-forma de PET, “flake” e grão de PET, frascos, garrafas

e outros produtos de PET. As medidas, salienta o documento, apesar de previstas na

legislação  mineira,  são  concedidas  de  forma  individualizada,  analisada  a

requerimento do contribuinte,  tendo em vista o benefício oferecido à empresa por

outra unidade da Federação, o impacto dos produtos a serem fabricados e do setor a

que  a  empresa  pertence  sobre  a  economia  mineira  e  o  reflexo  na  arrecadação

tributária, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Por esses motivos, podem dar ensejo a cargas tributárias diversas conforme cada

segmento econômico.

Ressalta-se que a proposição cumpre o disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, que estabelece que, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-H da mesma lei, caso o

regulamento preveja a concessão do benefício por  meio de regime especial,  este

deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos



679
____________________________________________________________________________

nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O art. 225, por sua vez, 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 a adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado

à Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o disposto no § 2º do mesmo artigo,

essa medida deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mencionado disposi tivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Conforme pronunciamento  anterior  desta  Comissão,  consideramos  necessária  a

medida de proteção da economia mineira e de fomento da indústria de artefatos de

material plástico, tendo em vista os argumentos apresentados.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.528/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.748/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n° 2.748/2011 “dispõe

sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer

empresa  que  faça  uso  direto  ou  indireto  de  trabalho  escravo  ou  em  condições

análogas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
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o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  pretende  que  seja  cassada  a  inscrição  no  cadastro  de

contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - dos estabelecimentos que comercializarem produtos em cuja

fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas de industrialização, condutas

que configurem redução de pessoa a condição análoga à de escravo.

O art. 2° do projeto atribui à Secretaria de Estado  de Fazenda a apuração de tal

condição,  devendo  ser  assegurado  o  regular  procedimento  administrativo  ao

interessado.

Segundo o art. 3°, esgotada a instância administrat iva, o Poder Executivo divulgará,

no  diário  oficial  do  Estado,  a  relação  nominal  dos  estabelecimentos  comerciais

penalizados  com  base  no  disposto  na  lei  proposta,  fazendo  constar,  ainda,  os

respectivos números no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ -, endereços

de funcionamento e nome completo dos sócios.

Dispõe  o  art.  4º  da  proposição  que  a  cassação  da  inscrição  no  cadastro  de

contribuintes  do  ICMS implicará  para  os  sócios,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  em

conjunto ou separadamente, do estabelecimento penalizado, pelo prazo de 10 anos,

o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo  ramo  de  atividade,  mesmo  que  em

estabelecimento distinto daquele, e a proibição de entrarem com pedido de inscrição

de nova empresa no mesmo ramo de atividade.

Segundo o autor, o objetivo do projeto seria coibir o comércio de produtos em cuja

fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas de confecção, condutas que

favoreçam  ou  configurem  a  exploração  do  trabalho  em  condições  análogas  à

escravidão.

Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto.

A  proposição  objetiva  cassar  a  inscrição  no  cadastro  do  ICMS  de  todos  os

estabelecimentos que comercializarem produtos em cuja fabricação tenha havido, em

qualquer etapa de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa a

condição análoga à de escravo.  Assim,  independentemente da posição na cadeia
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econômica em que estiver, a pessoa jurídica terá suas atividades obstadas se utilizar

produtos decorrentes da exploração do trabalho escravo.

Na forma do projeto, portanto, um posto de combustível que comercializar álcool

poderá ser surpreendido com a cassação de seu cadastro de contribuinte do ICMS se

for verificado que, na exploração da matéria-prima do produto comercializado, isto é,

a  cana-de-açúcar,  houve  prática  de  trabalho  escravo.  Nos  termos  da  proposição

original, até mesmo um supermercado poderia ter encerradas suas atividades caso

fosse constatado que vendia algum produto em cuja fabricação se tivesse apurado a

prática de escravidão.

Os exemplos são necessários para demonstrar que determinar o fechamento do

estabelecimento,  com  a  perda  de  sua  inscrição  estadual,  pelo  simples  fato  de

“comercializar produtos em cuja fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas

de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa a condição análoga

à de escravo” traduz-se em medida por demais enérgica, que foge à razoabilidade.

Deve-se observar que o particular em geral não tem o poder de polícia do Estado

para verificar que está adquirindo para utilizar em sua atividade econômica algum

produto que seja decorrente da utilização de trabalho escravo. É ao poder público que

compete apurar a prática de tais condutas e puni-las.

Ademais, o projeto incorre em vício de inconstitucionalidade insanável ao pretender

atribuir  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  a  tarefa  de  apuração  dos  casos  de

exploração do trabalho escravo para efeito de cassação da inscrição no cadastro do

ICMS.  Nesse caso,  trata-se  de  violação  do  princípio  da  separação  dos  Poderes,

insculpido no art. 2º da Carta Magna, o qual consagra a independência e a harmonia

entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

As secretarias de Estado são órgãos diretamente subordinados ao Governador do

Estado e têm como incumbência primeira auxiliá-lo no exercício da direção superior

do  Poder  Executivo,  haja  vista  o  disposto  no  inciso  II  do  art.  90  da  Constituição

mineira.  Criar  atribuições  para  órgão  da  estrutura  do  Poder  Executivo  implica

contrariar  a reserva de iniciativa prevista no art.  66, inciso III, alínea “e”, da Carta

Política  mineira,  que  prevê  a  iniciativa  privativa  do  Governador  do  Estado  para

deflagrar o processo legislativo de criação, estruturação e extinção de secretaria de
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Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta.

Por outro lado, não se pode perder de vista que a exploração do trabalho escravo é

crime tipificado no art. 149 do Código Penal, que assim dispõe: “Reduzir alguém à

condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou à jornada

exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo,

por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador

ou preposto. Pena: Reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à

violência”.

O  fim  da  escravidão  e  de  práticas  análogas  é  um  princípio  reconhecido  pela

comunidade internacional, sendo objeto de convenções da Organização Internacional

do Trabalho - OIT -, ratificadas pelo Brasil. A Convenção nº 29, de 1930, dispõe sobre

a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas (Convenção

sobre Trabalho Forçado). A Convenção nº 105, de 1957, cuida da vedação do uso de

toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como meio de coerção ou de educação

política; castigo por expressão de opiniões políticas ou ideológicas; medida disciplinar

no  trabalho,  como  punição  por  participação  em  greves;  ou  como  medida  de

discriminação (Convenção sobre Abolição do Trabalho Forçado).

Constata-se que a exploração da referida mão de obra é um problema que vai além

da esfera trabalhista,  pois cuida-se de  um crime associado à violação de direitos

humanos. Via de regra, quem se utiliza dessa prática também é flagrado por outros

crimes  e  contravenções,  como  a  própria  sonegação  fiscal,  além  de  estar

permanentemente envolvido em fraudes e concorrência desleal.

A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao tratar das condições para inscrição

no cadastro do ICMS, em seu art. 24, § 7º, dispõe que a inscrição do contribuinte

poderá ser suspensa ou cancelada, na forma prevista em regulamento, quando, entre

outros, o contribuinte deixar de entregar, nos prazos fixados, documentos destinados

a  informar  a  apuração  mensal  do  imposto;  ou  ficar  comprovada  a  identificação

incorreta, a falta ou a recusa de identificação dos controladores ou beneficiários de

empresa sediada no exterior que figurem no quadro societário de empresa envolvida

em  ilícito  fiscal;  a  indicação  de  dados  cadastrais  falsos;  a  participação  em

organização ou associação constituída com a finalidade de implementar esquema de
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evasão fiscal mediante artifícios que envolvam a dissimulação de atos, negócios ou

pessoas,  potencialmente  lesivos  ao  erário;  a  produção,  a  aquisição,  a

comercialização,  a  distribuição,  o  transporte  ou  a  estocagem  de  mercadoria

falsificada  ou  adulterada;  ou  a  utilização  como  insumo,  a  comercialização  ou  a

estocagem de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho.

Assim,  por  força  do  princípio  da  consolidação  das  leis  e  da  técnica  legislativa,

apresentamos substitutivo para inclusão de um inciso no rol do art. 24, § 7º, da Lei nº

6.763, de 1975, dispondo que a inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou

cancelada, na forma prevista em regulamento, quando o sócio ou dirigente tiver sido

condenado pelo crime do art. 149 do Código Penal, após o trânsito em julgado da

sentença de condenação.

Deve-se considerar  que a  identificação da prática do delito  de trabalho escravo

cabe, privativamente, à Justiça Criminal, depois do trânsito em julgado de eventual

decisão em ação penal na qual tenha sido assegurada e exercida a ampla defesa,

sob  pena  de  violação  da  garantia  constitucional  de  presunção  de  inocência,

estabelecida pelo art. 5º, LVII, da Constituição da República de 1988.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.748/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso IX ao § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso IX:

“Art. 24 - (…)

§ 7º - (...)

IX - o sócio ou dirigente tiver sido condenado pelo crime do art. 149 do Código

Penal, após o trânsito em julgado da sentença de condenação.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

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

Henrique - André Quintão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.964/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe “institui o

Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Abacaxi e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

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

do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem o propósito de instituir, na microrregião de Frutal, o

Polo  Mineiro  de  Incentivo  à  Cultura  de  Abacaxi,  o  qual  abarca  os  seguintes

Municípios: Canápolis, Centralina, Fronteira, Frutal e Monte Alegre de Minas, sendo

Frutal a sede.

O projeto estabelece que o polo terá os seguintes objetivos: incentivar a produção,

a industrialização, a comercialização e o consumo de abacaxi no Estado; promover o

desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura do abacaxi, em

especial os métodos de irrigação e a produção de material genético básico; estimular

a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da competitividade

do setor; e contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no

meio  rural,  principalmente  mediante  ações  voltadas  para  a  agricultura  familiar,

observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Ainda segundo a proposição, competirá ao Poder Executivo, na administração e

gerência  do  polo:  I  -  promover  o  zoneamento  agroambiental  fundamentado  na

potencialidade  climática  e  edáfica  do  Estado,  identificando,  por  região,  as  áreas
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propícias ao cultivo do abacaxi; II - promover o desenvolvimento e a divulgação de

tecnologias aplicáveis à cultura do abacaxi, especialmente os métodos de irrigação e

a  produção  de  material  genético  básico;  III  -  elaborar  normas  de  classificação e

padronização  de  produtos  e  embalagens;  IV  -  exercer  controle  fitossanitário  dos

materiais de propagação das plantas, bem como do uso de agrotóxicos; V - destinar

recursos específicos para a pesquisa, a inspeção sanitária, a assistência técnica e a

extensão rural; VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita

para a agricultura familiar;  VII  -  desenvolver ações de capacitação profissional  de

técnicos, agricultores e trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de

comercialização;  VIII  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário

diferenciado  para  a  instalação  de  agroindústrias  do  abacaxi  nas  áreas  de

concentração  de  produção  da  fruta;  IX  -  criar,  nas  instituições  bancárias  oficiais,

linhas de crédito especiais para: a) a implantação e o custeio de culturas definidas

como prioritárias para o desenvolvimento da fruticultura mineira; b) o investimento em

unidades  de  beneficiamento  e  de  embalagem  de  frutas,  por  associações  ou

cooperativas de produtores; c) a implantação de pequenas indústrias processadoras

de  frutas,  por  associações  e  cooperativas  de  produtores;  d)  a  adequação  e  a

ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas.

Feitas essas considerações, passamos à análise do projeto.

Em  primeiro  lugar,  saliente-se  que  já  existe,  no  âmbito  estadual,  o  Programa

Mineiro de Incentivo à Fruticultura, o qual foi criado pela Lei nº 12.998, de 1998, que

contém os objetivos básicos do programa e estabelece as atribuições do Executivo

para a sua administração e gerenciamento.

No sistema federativo brasileiro, a competência do Estado é de natureza residual ou

remanescente,  cabendo-lhe  dispor  sobre  as  matérias  que  não  se  encartarem  na

competência da União e do Município, conforme se infere do disposto no art. 25, § 1º,

da  Constituição  da  República,  segundo  o  qual  “são  reservadas  aos  Estados  as

competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. Assim, basta que

determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar

a atuação do Estado, seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas,

seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público.
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Se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de Municípios,

seguramente  que a  matéria  refoge ao domínio  municipal  e  passa a  ingressar  no

domínio estadual, como é o caso da criação de um polo de fruticultura ou de cultura

específica de determinada fruta,  o qual  abarca diversas comunas de uma região.

Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional, a cargo do Estado, e

não o interesse do Município individualmente considerado.

Aliás,  é  cediço  na  doutrina  o  entendimento  segundo  o  qual  inexiste  interesse

exclusivo de determinada entidade política em face de outra, pois, na Federação, o

interesse  local  se  projeta  sobre  o  interesse  regional  e  este,  por  sua  vez,  reflete

também no interesse federal. É exatamente por isso que a doutrina chama a atenção

para o fato de que não há, rigorosamente falando, interesse exclusivo do Estado ou

do Município, e, sim, a predominância do interesse regional sobre o interesse local.

Como ressaltou o autor do projeto em sua justificação, nosso Estado é o terceiro

maior produtor de abacaxi do País, sendo certo que a proposição vai ao encontro do

fortalecimento da cultura do abacaxi e da promoção do equilíbrio no desenvolvimento

sustentável da região de Frutal.

Por fim, salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, assim

como  de  suas  implicações  na  prática,  será  feita  em  momento  oportuno  pelas

comissões de mérito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.964/2012.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis,  relatora - Glaycon Franco - Luiz

Henrique - Gustavo Valadares - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.278/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei nº 3.278/2012 “dispõe sobre o

quantitativo de clínicas médicas e psicológicas para realizar exames de aptidão física

e mental e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para dirigir veiculo



687
____________________________________________________________________________

automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria e

dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto em comento estabelece a possibilidade de credenciamento de uma clínica

médica  e  psicológica  para  realização  de  exames  necessários  para  concessão  e

renovação de carteira  de motorista no Estado.  De acordo com a justificação que

acompanha  o  projeto,  atualmente,  o  credenciamento  de  clínicas  médicas  e

psicológicas destinadas à realização de exames para obter a carteira de habilitação

junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - limita-se a uma

clínica médica e psicológica a cada quarenta mil eleitores registrados no Município,

de acordo com dados atualizados do TRE-MG. Com a implementação da medida

proposta, cada Município do Estado poderia vir a ter no mínimo uma clínica.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Constituição da República reserva à União a

competência  privativa  para  legislar  sobre  trânsito  e  transporte  (art.  22,  XI).  No

exercício dessa competência, a União editou o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº

9.503,  de 23 de setembro de 1997,  cujo art.  22,  II,  estabelece que compete aos

órgãos ou entidades executivos de  trânsito dos Estados e do Distrito  Federal,  no

âmbito de sua circunscrição, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação,

aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença

de  Aprendizagem,  Permissão  para  Dirigir  e  Carteira  Nacional  de  Habilitação,

mediante delegação do órgão federal competente.

Percebe-se,  portanto,  que  o  Código  Brasileiro  de  Trânsito,  norma  editada  pela

União, no exercício de sua competência constitucional privativa, delegou aos órgãos

ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de
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sua  circunscrição,  a  atribuição  de  realizar,  fiscalizar  e  controlar  o  processo  de

formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. No âmbito do

Estado, tais funções competem à Polícia Civil, que as realiza por meio do Detran-MG,

órgão  integrante  de  sua estrutura.  A Polícia  Civil  é  órgão  autônomo subordinado

diretamente ao Governador, nos termos do art. 29, II, “g”, da Lei Delegada nº 180, de

20 de janeiro de 2011.

No que toca à matéria em questão, o Decreto nº 44.546, de 20 de junho de 2007,

de autoria  do Governador  do  Estado,  dispõe sobre  o  credenciamento de  clínicas

médicas  e  psicológicas,  em  localidades  atendidas  por  banca  examinadora,  para

realizar exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos

a obter permissão para dirigir veículo automotor, renovação da Carteira Nacional de

Habilitação e troca de categoria e dá outras providências. O Decreto nº 44.635, de 10

de outubro de 2007, e o Decreto nº 45.769, de 10 de novembro de 2011, promoveram

alterações na versão original do supracitado ato normativo.

De  acordo  com  o  texto  atualizado  do  decreto,  a  clínica  médica  ou  psicológica

interessada  no  credenciamento  deverá  apresentar  requerimento  prévio,  por

intermédio do sócio responsável pela sua administração, ao Chefe do Detran-MG,

indicando  o  local  onde  pretende  instalar-se  e  os  profissionais  de  medicina,  de

psicologia  e  de  administração,  inclusive  operador  de  sistema,  que  integrarão  seu

quadro  funcional.  Ademais,  o  credenciamento  de  clínicas  médicas  e  psicológicas

limitar-se-á  a  uma  clínica  médica  e  psicológica  a  cada  quarenta  mil  eleitores

registrados para o Município, de acordo com dados atualizados do Tribunal Eleitoral

de  Minas Gerais  -  TRE-MG -,  sendo que,  anualmente,  até o dia 31 de março,  o

Detran-MG editará portaria estabelecendo o quantitativo de clínicas por Município.

Cabe ao Detran-MG também estabelecer,  por  portaria,  os  critérios  de  desempate

entre clínicas quando o número de interessados classificados exceder  o limite  de

credenciamento previsto (art. 6º).

O  projeto  em  comento  visa  tão-somente  estabelecer  diretrizes  quantitativas

mínimas a serem observadas para o credenciamento de clínicas. Assim, trata-se de

medida que pode ser inserida na órbita de proteção do direito do consumidor - sobre

o qual o Estado está autorizado pela Constituição a legislar -, na medida em que a
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ampliação da oferta favorece o acesso ao serviço público, bem como o aumento da

competitividade.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.278/2012.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares - Rosângela Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.359/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade  da  realização  gratuita  do  exame  denominado  Teste  do  Reflexo

Vermelho (Teste do Olhinho) em crianças recém-nascidas no Estado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A proposição estabelece a obrigatoriedade da realização gratuita do exame ocular

denominado “teste do reflexo vermelho” em recém-nascidos no Estado.

Conforme justificação da autora, o referido teste permitirá a detecção precoce de

doenças passíveis de tratamento.

Matéria semelhante tramitou nesta Casa sob a forma do Projeto de Lei nº 295/2006,

o qual dispunha sobre a obrigatoriedade da realização do exame ocular denominado

“teste do reflexo vermelho”  em recém-nascidos no Estado.  Naquela oportunidade,

esta  Comissão  exarou  parecer  concluindo  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria, tendo sido o projeto aprovado por esta Casa e transformado na

Lei nº 16.672, de 8/1/2007.
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A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com

o disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,

proteção  e  defesa  da  saúde,  sendo  comum  entre  as  três  esferas  de  governo  a

competência material sobre assuntos de saúde.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça  esta  Casa  Legislativa  de  fazê-lo,  porquanto  inexiste  norma  constitucional

instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

A assistência  à  saúde,  com  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,

passou por  grandes  mudanças do ponto  de  vista jurídico.  A saúde passou a  ser

reconhecida como uma questão de relevância pública e como um direito dotado de

uma abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistencial.

Conforme disposto no “caput” do art. 198 da Carta da República, “as ações e os

serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e

constituem  um  sistema  único”,  organizado  de  acordo  com  as  diretrizes  de

descentralização,  de  atendimento  integral  à  população,  priorizadas  as  ações  de

prevenção e de participação da comunidade.

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de 1988 foram

consubstanciadas na Lei nº 8.080, de 19/9/90, a Lei Orgânica da Saúde, que dispõe

sobre as  condições para a promoção,  a proteção e a recuperação da saúde e a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Essa lei enfatiza os

princípios e regulamenta as disposições gerais para o sistema de saúde proposto no

já mencionado “caput” do art. 198 da Carta Magna, o Sistema Único de Saúde - SUS

-, destinado a estabelecer condições que assegurem o acesso universal e igualitário

às ações e serviços públicos de saúde. O SUS é definido como um sistema único,

que  obedece  aos  mesmos  princípios  em  todo  o  território  nacional,  sob  a

responsabilidade, em cada esfera, dos governos federal, estadual e municipal. Nesse

Sistema, a predominância do interesse de uma pessoa de direito público não deverá

excluir a obrigação de outra.

Três princípios básicos norteiam o sistema: a universalidade, pela qual a saúde é

concebida como direito de todo cidadão e como um dever do Estado; a equidade,
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segundo  a  qual  as  diferenças  individuais  não  podem  ser  impedimentos  para  o

consumo de bens e serviços públicos de saúde; a integralidade, de acordo com a

qual as ações de saúde não devem ser compartimentalizadas, mas compostas por

atividades integradas.

Tendo em vista esses  aspectos,  o projeto em estudo está em harmonia com a

norma geral citada. O projeto está em harmonia, também, com a Lei Federal nº 5.991,

de  17/12/73,  que  dispõe  sobre  o  controle  sanitário  do  comércio  de  drogas,

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e com a Lei Federal nº 6.360, de

23/9/76,  que  dispõe  sobre  a  vigilância  sanitária  a  que  ficam  sujeitos  os

medicamentos,  as  drogas,  os  insumos farmacêuticos  e  correlatos,  os cosméticos,

saneantes e outros produtos, normas essas que, juntamente com os seus respectivos

decretos regulamentadores, foram recepcionadas pela Constituição Federal, uma vez

que estão em consonância com as disposições do seu art. 197.

O  projeto  está  de  acordo,  ainda,  com  as  normas  contidas  no  Código  de  Ética

Médica, aprovado pela Resolução do Conselho Federal  de Medicina nº  1.931, de

17/9/2009.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza

jurídico-constitucional à tramitação da matéria nesta Casa. Todavia, dada a existência

das normas que dispõem sobre políticas de saúde já citadas, não se faz necessária a

apresentação de proposição que traga diretrizes de políticas públicas de saúde nos

termos dispostos na minuta em análise. Além disso, já há, no âmbito do Estado, a Lei

nº 16.672, de 2007, que trata da obrigatoriedade da realização do exame do reflexo

vermelho em crianças recém-nascidas.

Não  há,  portanto,  na  proposição  dispositivos  que  inovam  o  mundo  jurídico  e

merecem prosperar, ressalvada a própria exigência da realização gratuita do exame

do teste do reflexo vermelho em crianças. Dessa forma, apresentamos o Substitutivo

nº 1 ao final  deste parecer,  acrescentando a obrigatoriedade da realização desse

exame de forma gratuita ao “caput” do art. 1º da Lei nº 16.672, de 2007.

O  Teste  do  Reflexo  Vermelho  -  ou  teste  do  olhinho  -  é  muito  importante  para

detectar alterações oculares, não só em recém-nascidos, mas também em crianças

de qualquer idade. Ele consiste na colocação do foco luminoso nos olhos da criança,
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observando-se o reflexo vermelho nos dois olhos. Para isso, utiliza-se lanterna ou

oftalmoscópio. Caso haja reflexo diferente entre os olhos ou a presença de reflexo

branco -  leucocoria  -  ou  amarelado,  a  criança deve ser  encaminhada ao médico

oftalmologista para exame completo. Sua execução, portanto, é simples e rápida e

seu custo é irrisório, o que justifica sua implementação como um simples exame de

rotina realizado gratuitamente em até 48 horas após o nascimento de um bebê.

Entendemos,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  contribui  para  o

aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor  na  forma  do  Substitutivo  n°1,  que

apresentamos a seguir.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.359/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o “caput” do art.  1º da Lei nº 16.672, de 8 de janeiro de 2007, que torna

obrigatórios o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos no Estado e o exame

oftalmológico completo em crianças com idade entre 7 e 10 anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 16.672, de 8 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  É  obrigatória  a  realização  gratuita  do  Teste  do  Reflexo  Vermelho em

recém-nascidos no Estado.”.

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Gustavo

Valadares - Glaycon Franco - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 287, de 2012, o projeto de lei em epígrafe “altera as Leis nº 9.380, de

18 de dezembro de 1986, nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.961, de 30 de
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dezembro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/9/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

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

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

Fundamentação

A proposição em análise prevê um conjunto de medidas para a revisão da política

remuneratória dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - Ipsemg - e para o aprimoramento do plano de carreira dos servidores

da  referida  autarquia,  além  da  criação  específica  de  cargos  de  provimento  em

comissão.

Conforme  justifica  o  Governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha  o  projeto,  a  revisão  pretendida  “contribuirá  para  a  valorização  dos

servidores que compõem o quadro de pessoal do Instituto, estimulando a participação

e  o  compromisso  destes  com  os  objetivos  institucionais  definidos,  bem  como

refletindo  na  consecução  dos  serviços  prestados,  sem  comprometer  o  equilíbrio

orçamentário e financeiro”.

Nesse  sentido,  o  projeto  propõe  a  criação  da  Gratificação  de  Serviços  de

Seguridade Social - GSSS - (art. 1º), atribuída mensalmente ao servidor em efetivo

exercício no Ipsemg e cujo valor não se incorpora à remuneração deste nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão, bem como suspende-se caso o servidor

passe a ter exercício em outro órgão ou entidade diverso do Ipsemg, como também

nas situações de afastamento voluntário incentivado - AVI -, licença para tratar de

assuntos particulares - LIP - e afastamento decorrente de candidatura ou exercício de

mandato eletivo federal, estadual ou municipal.

Em relação ao §  3° do  referido  dispositivo,  é  neces sária  a  sua alteração.  Isso

porque a Lei Complementar Federal n° 64, de 18 de m aio de 1991, que estabelece os

casos de inelegibilidade, prazos de cessação e dá outras providências, no seu art. 1°,
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inciso II, “l”, assegura aos servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou

entidades  da  administração  direta  ou  indireta  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal,  dos  Municípios  e  dos  Territórios,  inclusive  das  fundações  mantidas  pelo

poder público, o direito de se afastarem dos respectivos cargos para concorrerem às

eleições, nos três meses anteriores ao pleito, garantindo, ainda, o direito à percepção

dos seus vencimentos integrais.

Além disso, na hipótese de afastamento do servidor para exercício de mandato

eletivo municipal, os incisos II e III do art. 38 da Constituição da República asseguram

ao servidor a possibilidade de optar pela remuneração do cargo, emprego ou função -

mandato de Prefeito ou de Vereador - ou até mesmo perceber as duas remunerações

integrais, caso haja compatibilidade de horários, no caso do mandato de Vereador. A

esse respeito vejam-se as seguintes decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“Ação Ordinária - Apelação Cível - Servidor Público - Afastamento Obrigatório para

concorrer  às  eleições  -  Recebimento  integral  dos  vencimentos  -  Pertinência  -

Inteligência art. 1.º, l, da Lei Complementar Federal n.º 64/90. - O servidor público faz

jus ao recebimento dos seus proventos integrais durante o período de afastamento

para  concorrer  às  eleições,  nos  exatos  termos  do  disposto  na  Lei  Complementar

Federal n.º 64/90.

(Apelação  Cível  1.0024.07.597563-1/001,  Rel.  Des.  Armando  Freire,  1ª  Câmara

Cível, julgamento em 15/03/2011, publicação da súmula em 13/05/2011)”.

“Servidor Público. Afastamento de cargo para exercício de mandato eletivo. Opção

pela  remuneração  do  cargo  efetivo.  Gratificação  de  incentivo  à  docência.  Biênio.

Recebimento.  Sentença  mantida.  Uma vez  afastado o  servidor  para  exercício  de

mandato eletivo e optando o mesmo pela remuneração do cargo efetivo, esta deverá

ser  paga  tomando-se por  base  o  valor  total  dos  vencimentos,  incluídos  todos  os

direitos e vantagens inerentes.

(Apelação Cível 1.0000.00.336383-5/000, Rel. Des.(a) Maria Elza, 5ª Câmara Cível,

julgamento em 14/08/2003, publicação da súmula em 12/09/2003).”

Devido ao fato de que legislar  sobre direito  eleitoral  é  competência privativa da

União, prevista no art. 22, inciso I, da Constituição da República, não vislumbramos a

possibilidade  de  que  lei  estadual  disponha  sobre  o  tema,  principalmente  para
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restringir  o direito  assegurado pela Constituição e pela norma geral  federal,  como

pretende a proposição. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal - STF - tem

entendimento pacificado, concluindo pela inconstitucionalidade das leis que tratem de

matéria da competência privativa da União.

Com o objetivo  de solucionar  os  problemas mencionados e adaptar  o projeto à

legislação vigente, sugerimos nova redação para o mencionado dispositivo, conforme

se verifica do Substitutivo n° 1, apresentado ao fi nal do parecer.

No  art.  2°,  propõe-se  a  criação  da  Gratificação  pel o  Serviço  de  Urgência  e

Emergência - GSUE -, para os servidores em efetivo exercício nas unidades listadas

no seu § 1º, cujo valor também não se incorpora à remuneração do servidor nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão.

Nos  arts.  3º  e  4º  do  projeto,  propõe-se  a  criação  de  mais  duas  gratificações:

Gratificação  de  Produtividade  por  Prestação  de  Serviço  Adicional  de  Assistência

Médica ou Odontológica -  GPMO - e Gratificação por  Risco à Saúde da Área de

Seguridade Social - GRSASS.

A GPMO  será  devida  aos  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de

Seguridade  Social,  na  função  de  Cirurgião-Dentista,  e  aos  Médicos  da  Área  de

Seguridade  Social  que  prestarem  serviço  adicional  de  assistência  médica  ou

odontológica, na forma de regulamento.

Verificamos que, quanto à GPMO, o projeto prevê apenas o limite máximo mensal

da gratificação, sendo necessário estabelecer na lei  sua base de cálculo, ou seja,

sobre  qual  valor  ela  vai  ser  calculada.  Por  tal  razão,  o  Governador,  por  meio  da

Mensagem n° 320, encaminhou a esta Casa Legislativa  sugestão de Emenda n° 1,

que acrescenta ao art. 3° do projeto o § 6°, contem plando tal questão, sugestão essa

acolhida como § 3º do referido dispositivo no Substitutivo n° 1.

A GRSASS, por sua vez, será devida aos ocupantes dos cargos das carreiras de

Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade

Social e Médico da Área de Seguridade Social, de que tratam os incisos I, II, III e VII

do  art.  1° da  Lei  n° 15.465,  de  2005,  que  habitualm ente  trabalhem  em  locais

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou que

impliquem  risco  de  contágio.  O  §  1° define  os  perce ntuais  para  o  cálculo  da
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gratificação; o § 2° veda a percepção cumulativa da  gratificação com os adicionais de

insalubridade, de periculosidade e por atividade penosa; e o § 3° estabelece condição

para a percepção da gratificação.

A sugestão de Emenda n° 2,  encaminhada pelo Governa dor,  pretende alterar a

redação dos §§ 1° e 2° do art. 4° do projeto.

A nova redação do § 1°, além de suprimir os termos “ou em contato permanente

com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio”, supre a omissão da

indicação dos critérios  para a aplicação dos percentuais,  determinando que estes

serão definidos em regulamento, que é o instrumento normativo adequado para a

definição de critérios técnicos, como no caso em análise. Verificamos erro material

consistente na ausência de reprodução dos incisos do citado § 1º, o que foi sanado

na forma do Substitutivo nº 1.

Já a nova redação do § 2° veda, somente, a percepçã o cumulativa da GRSASS

com a do adicional de insalubridade, a que se refere o art. 13 da Lei n° 10.745, de 25

de maio de 1992.

Além disso, o projeto, em seu art. 5º, define as regras para a opção do servidor pela

ampliação da jornada de trabalho, que será implementada em substituição à jornada

complementar estipulada no Decreto nº 40.449, de 1999. Considerando que a data da

vigência  da  opção  pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho  será  definida  em

regulamento, conforme previsão do § 7º, promovemos a supressão do § 10 do citado

dispositivo. Por esta razão, deixamos de acolher a sugestão de Emenda nº 3.

A proposição promove, ainda, alterações na carga horária de trabalho das carreiras

de Analista de Seguridade Social, na função de cirurgião-dentista; de Médico da Área

de Seguridade Social e de Técnico de Seguridade Social, na função de técnico de

radiologia (arts. 6º e seguintes), bem como modifica a exigência de escolaridade para

promoção nas carreiras de Analista de Seguridade Social e de Médico da Área de

Seguridade Social (arts. 12 e 13).

A sugestão de Emenda n° 4, acolhida no Substitutivo  n° 1, dá nova redação ao

“caput” do art. 6° do projeto e tem por finalidade apenas corrigir erro de remissão a

dispositivo do projeto.

A sugestão de Emenda n° 5, por sua vez, pretende da r nova redação ao inciso II e
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ao § 5° do art. 8° da Lei n° 15.465, de 2005, supri ndo omissão do projeto em relação

à carga horária dos ocupantes do cargo de Analista de Gestão de Seguridade Social

que desempenharem a função de médico, bem como em relação aos servidores que

ingressarem na carreira de Analista de Seguridade Social,  na função de cirurgião-

dentista.

O art. 39, § 3°, a que se refere o art. 11 do proje to, pretende aumentar de 20 para

24 horas a jornada de trabalho do Técnico de Seguridade Social designado para o

exercício  da  função  de  técnico  de  radiologia  no  Ipsemg.  Apesar  de  aumentar  a

jornada de trabalho, o dispositivo promove o reposicionamento no grau da respectiva

carreira  cujo valor  seja igual  ou imediatamente  superior  ao do vencimento básico

percebido em 1° de janeiro de 2013, acrescido de 20 %. Observa-se que a alteração

promove  a  devida  compensação  financeira,  em  respeito  ao  princípio  da

irredutibilidade de vencimentos.

Tendo em vista a modificação da data de vigência do reposicionamento a que se

refere o § 3º do art. 39 para 1º de março de 2013, promovemos a respectiva alteração

de redação no Substitutivo nº 1.

A sugestão  de  Emenda  n° 6  tem  por  finalidade  dar  no va  redação  ao  §  4° e

acrescentar os §§ 5° e 6° ao art. 39 da Lei n° 15.4 65, de 2005. O conteúdo do § 4°,

por razão de técnica legislativa, passa a ser o do § 6º.

Os mencionados §§ 5º e 6º atendem à necessidade de instituição de uma regra

específica para abarcar aqueles servidores que não possuírem a escolaridade exigida

para o reposicionamento referido no § 3º do mesmo dispositivo.

No  art.  14,  resguarda-se  a  aplicabilidade  da  escolaridade  no  nível  III  como

“superior” para os servidores que, na data da publicação da lei, forem ocupantes de

cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade  Social  e  de  Médico  da  Área  de

Seguridade Social. Portanto, a nova escolaridade será exigida apenas para os novos

servidores.

Nos arts.  20 e 21,  promove-se reajuste escalonado dos valores das tabelas  de

vencimento  básico  das  carreiras  de  Médico  da  Área de Seguridade Social  e  dos

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  com  carga  horária  de  30  e  40  horas

semanais da carreira de Analista de Seguridade Social.
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A promoção de reajustes salariais para os servidores estaduais, em ano de eleições

municipais, em tese, segundo interpretação do Tribunal Superior Eleitoral - TSE -, não

se subsume à hipótese do art. 73, VIII, da Lei nº 9.504, de 1997, visto que a proibição

de aumento real da remuneração se restringe ao âmbito da circunscrição do pleito.

Nesse sentido, conclui Thales Tácito Cerqueira e Camila Albuquerque Cerqueira:

“Podemos assim resumir o inc. VIII do art. 73 da Lei n. 9504/97: 180 dias anteriores

às eleições está proibido o aumento salarial, na circunscrição do pleito em que estas

forem  ser  realizadas  (exemplo:  eleições  municipais  não  restringem  aumento  de

salário de servidor público estadual). Mas isto não significa que nesse período não

possa ser feita, segundo o TSE na CTA n. 782/2002, 'recomposição salarial', leia-se

mera correção monetária pelos índices oficiais, pois o que a lei veda é a 'revisão geral

da remuneração que exceda à recomposição da perda do poder aquisitivo ao longo

do ano da eleição', ou, em uma linguagem mais simples, o aumento de vencimento

disfarçado de 'recomposição'. (Direito Eleitoral Esquematizado, São Paulo: Saraiva,

2011, pp. 582-583.)

A proposição, ainda, no art. 23, pretende acrescentar à Lei Delegada n° 175, de

2007, os arts. 3°-A e 3°-B.

O art.  3°-A cria,  no  âmbito do  Ipsemg, 44  cargos de  provimento em comissão,

denominados DAI-AS, e extingue as funções gratificadas previstas para a referida

autarquia.

Os  referidos  DAI-AS atendem  à  exigência  constitucional  de  que  os  cargos  em

comissão devem ser  destinados exclusivamente às funções de direção,  chefia  ou

assessoramento e à determinação contida no art.  3º  da  Lei  Delegada nº 175,  de

2007.  Com a finalidade de dar maior clareza às atividades desempenhadas pelos

ocupantes dos aludidos cargos, foi dada nova redação ao § 2º do art. 3º-A, acrescido

pelo art. 23 do projeto, na forma do Substitutivo nº 1.

O art. 3°-B, por sua vez, institui o Prêmio por Des empenho de Metas - PDM - ,

destinado  aos  servidores  ocupantes  dos  referidos  cargos  comissionados,  e

estabelece os seus limites e critérios de percepção. A sugestão de Emenda nº 7,

encaminhada pelo Governador, altera a nomenclatura da vantagem para Gratificação

por Desempenho de Metas - GDM.
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Por  questão  de  técnica  legislativa,  optamos  por  incluir  os  referidos  dispositivos

como arts. 2º-A e 2º-B da Lei Delegada nº 175, de 2007, sem alterar o seu conteúdo.

Por fim, há a previsão da revogação dos seguintes dispositivos legais: os §§ 1º e 3º

do art. 8º da Lei nº 15.465, de 2005; a alínea “c” do inciso III e o § 3º do art. 10 da Lei

nº 15.465, de 2005; o art. 64 da Lei nº 15.961, de 2005; os §§ 2º, 4º, 5º e 7º do art. 50

da Lei nº 9.380, de 1986; os arts. 11-A, 11-B e 11-C e o item V.11.3 do Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007.

A sugestão de Emenda nº 8, encaminhada pelo Governador, dá nova redação ao

inciso V do art. 26 do projeto, para revogar os arts. 11-A, 11-B e 11-C e os itens V,

V.II.3 e V.II.4 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007. No Substitutivo nº 1,

corrigimos a remissão dos itens a serem revogados.

A sugestão de Emenda nº 9, encaminhada pelo Governador, dá nova redação ao

art.  27  do  projeto  para  modificar  a  data  de  vigência  dos  dispositivos  nele

mencionados.

Ressaltamos que outras alterações foram realizadas na proposição apenas com a

finalidade de adequá-la à técnica legislativa.

No  tocante  aos  aspectos  jurídicos,  sobre  os  quais  cabe  a  esta  Comissão  se

manifestar, destacamos que o projeto observa a regra insculpida no art. 61, § 1º, da

Constituição  da  República  e  reproduzida  no  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual, a qual reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para iniciar

o processo legislativo que disponha sobre a criação de cargo da administração direta,

autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração.

A matéria encontra-se também no âmbito da competência legislativa do Estado,

tendo em vista a autonomia de tal ente para dispor sobre os seus servidores.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio

de 2000 - dispõe, no seu art. 16, que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de

ação governamental que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhado de

estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em

vigor e nos dois subsequentes. Determina ainda que se faz necessária declaração do

ordenador de 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
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diretrizes orçamentárias. Com vistas a dar cumprimento à norma prevista na Lei de

Responsabilidade  Fiscal,  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão

encaminhou, para instruir o processo legislativo, o Ofício nº 498/12, que deverá ser

analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  no momento

oportuno.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.452/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera as Leis nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986, nº 15.465, de 13 de janeiro de

2005, e nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, e a Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica criada a Gratificação de Serviços de Seguridade Social - GSSS -,

devida aos ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social e Auxiliar de Seguridade Social, a que se referem os

incisos I, II e III do art. 1º da Lei n° 15.465, de  13 de janeiro de 2005, do Quadro de

Pessoal  do  Instituto de Previdência  dos  Servidores  do  Estado de Minas Gerais  -

Ipsemg -, salvo àqueles que exercem a função de cirurgião-dentista.

§  1º  -  A GSSS será  atribuída  mensalmente  ao  servidor  ocupante  de  cargo  de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  que  trata  o  “caput”  em  efetivo  exercício  no

Ipsemg, ainda que esteja ocupando cargo de provimento em comissão ou função

gratificada.

§ 2º - Os valores da GSSS serão os constantes no Anexo I desta lei.

§ 3º - O pagamento da GSSS será suspenso caso o servidor passe a ter exercício

em órgão ou entidade diverso do Ipsemg, bem como nas situações de Afastamento

Voluntário Incentivado - AVI -, Licença para Tratar de Interesses Particulares - LIP - e

afastamento  decorrente  de  exercício  de  mandato  eletivo  federal,  estadual  ou

municipal, ressalvada a opção referida nos incisos II e III do art. 38 da Constituição da

República.

§ 4º -  O valor  da GSSS não se incorpora à remuneração do servidor  nem aos
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proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício  ou  vantagem,  salvo  os  decorrentes  de  adicionais  por  tempo de  serviço

adquiridos anteriormente à Emenda à Constituição Federal nº 19, de 4 de junho de

1998, gratificação natalina e adicional de férias, considerados os respectivos meses

de referência.

Art. 2º - Fica criada a Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência - GSUE -

para os ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Seguridade Social, Técnico

de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social, a que se referem os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei nº 15.465, de 2005.

§  1º  -  A GSUE será  atribuída  mensalmente  ao  servidor  ocupante  de  cargo  de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  que  trata  o  “caput”  em  efetivo  exercício  nas

unidades Centro de Terapia Intensiva - CTI - e Serviço Médico de Urgência - SMU -

do Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP - e Serviço de Urgência Odontológica

do Ipsemg, ainda que esteja ocupando cargo de provimento em comissão ou função

gratificada.

§ 2º - Os valores da GSUE serão os constantes no Anexo II desta lei.

§  3º -  O valor  da GSUE não se incorpora à remuneração do servidor nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício  ou  vantagem,  salvo  os  decorrentes  de  adicionais  por  tempo de  serviço

adquiridos anteriormente à Emenda à Constituição Federal nº 19, de 4 de junho de

1998, gratificação natalina e adicional de férias, considerados os respectivos meses

de referência.

Art.  3º  -  Fica  criada  a  Gratificação  de  Produtividade  por  Prestação  de  Serviço

Adicional de Assistência Médica ou Odontológica - GPMO -, devida aos ocupantes de

cargos  das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade  Social,  na  função  de  cirurgião-

dentista, e Médico da Área de Seguridade Social, a que se referem os incisos I e VII

do art. 1º da Lei nº 15.465, de 2005, que prestarem serviço adicional de assistência

médica ou odontológica, na forma de regulamento.

§ 1º - A GPMO será atribuída mensalmente ao servidor de que trata o “caput” em

efetivo  exercício  no  Ipsemg,  ainda  que  esteja  ocupando  cargo  em  comissão  ou

função gratificada.
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§ 2º - O pagamento do valor da gratificação de que trata este artigo dependerá da

apuração de produção excedente individual realizada mensalmente pelo servidor no

Ipsemg.

§ 3° - A GPMO será calculada com base nos valores d e referência constantes da

Tabela do Ipsemg de Honorários de Serviços para a Área de Saúde, na forma de

regulamento.

§  4º  -  O  limite  máximo  mensal  da  GPMO  terá  como  referência  o  valor

correspondente  a  cento  e  sessenta  consultas  para  médico  e  cento  e  cinquenta

exames clínicos ou planos de tratamento para cirurgião-dentista.

§ 5º -  O valor da GPMO não se incorpora à remuneração do servidor nem aos

proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de cálculo para outro

benefício ou vantagem.

Art. 4º - Fica criada a Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade Social

- GRSASS -, no âmbito do Ipsemg, devida aos ocupantes dos cargos das carreiras de

Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade

Social e Médico da Área de Seguridade Social, a que se referem os incisos I, II, III e

VII  do art.  1º  da Lei  n° 15.465,  de  2005,  que habit ualmente trabalhem em locais

insalubres, nos termos de regulamento.

§ 1º - A GRSASS será devida nos seguintes percentuais, em razão do grau de risco

à  saúde,  definidos  nos  termos  de  regulamento,  calculados  sobre  o  valor  do

vencimento básico do cargo de provimento em comissão DAI-2, a que se refere o

Anexo I da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007:

I - 10% (dez por cento);

II - 20% (vinte por cento);

III - 40% (quarenta por cento).

§ 2º - A GRSASS não poderá ser percebida cumulativamente com o adicional de

insalubridade, a que se refere o art. 13 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992.

§ 3º - O direito à percepção da GRSASS cessa com a eliminação das condições ou

dos riscos que motivaram a sua concessão.

Art. 5º - Os servidores ocupantes de cargos das carreiras de Analista de Seguridade

Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área
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de Seguridade Social, a que se referem os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei nº

15.465, de 2005, lotados no Ipsemg, que, na data da publicação desta lei, estiverem

em  efetivo  exercício  poderão  manifestar  opção  pela  ampliação  da  jornada  de

trabalho, na forma de regulamento.

§  1º  -  A opção  pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho  de  que  trata  o  “caput”

implicará o cumprimento da carga horária correspondente à tabela de vencimento

básico  imediatamente  superior  à  utilizada  como  referência  para  pagamento  da

remuneração do servidor na data da publicação desta lei.

§ 2º - Poderá fazer a opção pela ampliação da jornada de trabalho o servidor que

atender a um dos seguintes requisitos:

I - não possuir tempo de contribuição previdenciária ou idade que implique período

faltante inferior a três mil seiscentos e cinquenta dias para preencher os requisitos de

aposentadoria;

II - ter realizado, entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de agosto de 2012, por no mínimo

trinta  e  seis  meses,  jornada  de  trabalho  superior  à  carga  horária  do  cargo  de

provimento  efetivo,  por  meio  de  jornada  complementar,  na  forma  do  Decreto  nº

40.449, de 29 de junho de 1999;

III  -  ter  realizado,  entre 1º  de janeiro de 2007 e 31 de agosto de 2012,  por no

mínimo trinta e seis meses, jornada de trabalho superior à carga horária do cargo de

provimento efetivo por outro fator de interesse do Ipsemg, exceto para realização de

pró-labore ou para cumprimento de carga horária de trabalho resultante do direito de

continuidade  de  percepção  de  remuneração  de  cargo  em  comissão  exercido

conforme disposto na Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003;

IV - pertencer à carreira de Analista de Seguridade Social, na função de cirurgião-

dentista, ou de Médico da Área de Seguridade Social.

§  3º  -  A opção pela  ampliação da jornada de trabalho  enquadrada na hipótese

prevista  no  inciso  II  do  §  2º  implica  incorporação  da  totalidade  da  jornada

complementar realizada na forma do Decreto nº 40.449, de 1999.

§ 4º - A opção pela ampliação da jornada de trabalho realizada em conformidade

com o disposto neste artigo resultará no posicionamento do servidor na tabela de

vencimento básico com carga horária imediatamente superior, no mesmo nível e grau
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em que se encontrar o servidor na data da opção.

§ 5º - Será considerada nula a opção pela ampliação da jornada de trabalho do

servidor que se enquadrar na hipótese prevista no inciso I do § 2º e se aposentar

voluntariamente antes de três mil seiscentos e cinquenta dias após a vigência da

opção de ampliação de jornada.

§ 6º - Será considerada nula a opção pela ampliação da jornada de trabalho do

servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do § 2º e se

aposentar voluntariamente antes de mil e noventa e cinco dias após a vigência da

opção de ampliação de jornada.

§ 7º - O formulário específico, a data de publicação e a vigência da opção pela

ampliação da jornada de que trata este artigo serão definidos em regulamento.

§  8º  -  A opção pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho  disposta  neste  artigo  é

substitutiva  da  jornada  complementar  efetuada  pelos  servidores  das  carreiras  do

Ipsemg  na  forma  do  Decreto  nº  40.449,  de  1999,  ficando  convalidados  os

pagamentos realizados a tal título até a data da publicação desta lei.

§ 9º  -  Os servidores ocupantes de cargo da carreira de Técnico de Seguridade

Social que, na data da publicação desta lei, estiverem designados para o exercício da

função  de  técnico  de  radiologia  no  Ipsemg  não  poderão  manifestar  opção  pela

ampliação de jornada.

Art.  6º  -  A carga  horária  semanal  de  trabalho  dos  servidores  que,  na  data  da

publicação  desta  lei,  forem  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de

Seguridade Social, na função de cirurgião-dentista, e Médico da Área de Seguridade

Social e não fizerem a opção pela ampliação da jornada de que trata o art. 5º será de

quinze horas semanais.

§ 1º - Ao servidor ocupante de cargo da carreira de Médico da Área de Seguridade

Social  de  que  trata  o  “caput”,  submetido  ao  regime  de  plantão  no  Ipsemg,  fica

mantido o direito à carga horária de doze horas durante tal regime.

§ 2º - Aplica-se o disposto no “caput” aos servidores que, na data da publicação

desta lei, forem detentores de função pública.

Art. 7º - O servidor ocupante de cargo da carreira de Analista de Seguridade Social

na função de cirurgião-dentista cumprirá a seguinte carga horária de trabalho:
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I  -  vinte e duas horas e trinta minutos, quando no efetivo exercício da função e

posicionado na tabela de vencimento básico correspondente a trinta horas semanais;

II - trinta horas, quando no efetivo exercício da função e posicionado na tabela de

vencimento básico correspondente a quarenta horas semanais.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  de  exercício  de  função  diversa  da  de  cirurgião-

dentista,  o  servidor  de  que  trata  o  “caput”  cumprirá  a  carga  horária  de  trinta  ou

quarenta horas semanais de trabalho, conforme a tabela em que estiver posicionado.

Art. 8º - O servidor em efetivo exercício em unidade administrativa de prestação de

serviços  relacionados  à  Assistência  à  Saúde  poderá,  mediante  autorização  do

Presidente  do  Ipsemg,  realizar  jornada complementar  de  trabalho  para  garantir  a

escala mínima de serviço, observada a conveniência administrativa e a necessidade

da autarquia, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - A jornada complementar de que trata o “caput” somente poderá

ser realizada em caráter temporário, e seu valor não se incorpora à remuneração do

servidor nem aos proventos de aposentadoria ou à pensão e não constitui base de

cálculo para outro benefício ou vantagem.

Art. 9º - O inciso II e o § 2º do art. 8º da Lei nº 15.465, de 2005, passam a vigorar

com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido do inciso III e dos §§ 5º e 6º:

“Art. 8º - (…)

II - vinte horas semanais para os ocupantes de cargos de Analista de Gestão de

Seguridade Social que desempenharem a função de médico;

III - vinte e quatro horas semanais para os ocupantes de cargos de Médico da Área

de Seguridade Social.

(...)

§ 2º - Os servidores que ingressarem na carreira de Técnico de Seguridade Social

com carga horária de trinta horas e forem designados para o desempenho da função

de técnico de  radiologia  em exercício  no  Ipsemg terão  carga horária semanal  de

trabalho de vinte e quatro horas, quando no efetivo exercício da função.

(...)

§ 5º - Os servidores que ingressarem na carreira de Analista de Seguridade Social

na função de cirurgião-dentista, com carga horária de trinta horas e quarenta horas,
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terão carga horária semanal de trabalho de vinte e duas horas e trinta minutos e trinta

horas, respectivamente, quando no efetivo exercício da função.

§ 6º - As cargas horárias das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de

Seguridade Social, Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social, de que tratam os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei nº 15.465, de 2005,

serão exercidas em regime normal ou de plantão, nos termos de regulamento.”.

Art. 10 - O “caput” do inciso III do art. 10 da Lei nº 15.465, de 2005, e sua alínea “b”

passam a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

inciso IV:

“Art. 10 - (...)

III - para a carreira de Analista de Seguridade Social:

(...)

b)  pós-graduação  “lato  sensu”,  conforme  definido  no  edital  do  concurso,  para

ingresso no nível III;

(...)

IV - para a carreira de Médico da Área de Seguridade Social:

a) nível superior, conforme definido no edital do concurso, para ingresso no nível I;

b) pós-graduação “lato sensu” ou residência médica, conforme definido no edital do

concurso, para ingresso no nível III.”.

Art. 11 - O inciso II do art. 39 da Lei nº 15.465, de 2005, passa a vigorar com a

redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 2º, 3º, 4º, 5º e

6º, e passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 39 - (...)

II - trinta horas para os cargos das carreiras de Técnico de Seguridade Social e

Auxiliar  de  Seguridade  Social  lotados  no  Ipsemg  e  de  Assistente  Técnico  de

Seguridade Social e Auxiliar-Geral de Seguridade Social lotados no IPSM.

(...)

§ 2º - A carga horária semanal dos servidores que, em 1° de janeiro de 2013, forem

ocupantes de cargo da carreira de Técnico de Seguridade Social designados para o

exercício da função de técnico de radiologia no Ipsemg será de vinte e quatro horas,

mantendo-se o posicionamento na tabela de vencimento básico com carga horária de



707
____________________________________________________________________________

trinta horas semanais.

§ 3º - Para fins de compensação do aumento da jornada de vinte horas semanais

para vinte e quatro horas semanais,  o servidor ocupante de cargo da carreira de

Técnico de Seguridade Social designado para o exercício da função de técnico de

radiologia no Ipsemg será reposicionado no grau da respectiva carreira cujo valor seja

igual ou imediatamente superior ao do vencimento básico percebido em 1º de março

de 2013, acrescido de 20% (vinte por cento).

§ 4º - O servidor ocupante de cargo da carreira de Técnico de Seguridade Social

com carga horária de trinta horas semanais que, após 1° de janeiro de 2013, for

designado para o exercício da função de técnico de radiologia no Ipsemg terá carga

horária semanal de vinte e quatro horas.

§ 5º - Os servidores que, em 1° de janeiro de 2013,  forem ocupantes de cargo da

carreira de Técnico de Seguridade Social designados para o exercício da função de

técnico de radiologia e não possuírem escolaridade necessária à mudança de nível

para fins do reposicionamento nos termos do § 3º serão reposicionados no nível III do

grau  J  da  respectiva  carreira  e  perceberão  vantagem  pessoal  nominalmente

identificada como forma de atingimento do valor correspondente à compensação do

aumento da jornada.

§ 6º - A vantagem pessoal de que trata o § 5º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que faria jus o servidor se fosse posicionado tal qual o disposto no §

3º e o valor do nível III do grau J no qual será o posicionamento do servidor.”.

Art. 12 - A escolaridade do nível III da carreira de Analista de Seguridade Social,

constante  na  tabela  I.1.3  do  Anexo  I  da  Lei  nº  15.465,  de  2005,  passa  a  ser

“Superior/Pós-Graduação 'lato sensu'”.

Art. 13 - A escolaridade do nível III da carreira de Médico da Área de Seguridade

Social, constante na tabela I.1.4 do Anexo I da Lei nº 15.465, de 2005, passa a ser

“Superior ou Pós-Graduação “lato sensu” ou Residência Médica”.

Art. 14 - Não se aplica a alteração prevista nos arts. 12 e 13 aos servidores que, na

data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos das carreiras de Analista de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, sendo considerado, para

fins de promoção, excepcionalmente, a escolaridade do nível III como “Superior”.
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Art. 15 - A carga horária da carreira de Auxiliar de Seguridade Social, constante na

tabela  I.1.1  do  Anexo  I  da  Lei  nº  15.465,  de  2005,  passa  a  ser  “Carga  Horária

Semanal de Trabalho: 30 ou 40 horas”.

Art.  16  -  A carga horária  da  carreira de Médico da Área de Seguridade Social,

constante na tabela I.1.4 do Anexo I da Lei nº 15.465, de 2005, passa a ser “Carga

Horária Semanal de Trabalho: 15 ou 24 horas”, na forma constante no Anexo III desta

lei.

Art. 17 - Fica acrescentada ao item V.1.1 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de

dezembro de 2005, a tabela de vencimento básico com carga horária de 40 horas

para a carreira de Auxiliar de Seguridade Social, na forma constante no Anexo IV

desta lei.

Art. 18 - A carga horária correspondente à tabela de vencimento de Médico da Área

de Seguridade Social, constante do item V.1.4 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005,

passa a ser “Carga Horária: 15 horas”, na forma do Anexo V desta lei.

Art. 19 - Fica acrescentada ao item V.1.4 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005, a

tabela  de  vencimento  básico  com  carga  horária  de  vinte  e  quatro  horas  para  a

carreira de Médico da Área de Seguridade Social, na forma do Anexo VI desta lei.

Art. 20 - As tabelas de vencimento básico com carga horária de quinze e vinte e

quatro horas da carreira de Médico da Área de Seguridade Social, constantes do item

V.1.4 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005, passam a vigorar:

I - na forma constante do Anexo VII desta lei, a partir de 1º de março de 2013;

II - na forma constante do Anexo VIII desta lei, a partir de 1º de junho de 2014.

Art. 21 - As tabelas de vencimento básico com carga horária de trinta e quarenta

horas da carreira de Analista de Seguridade Social constante do item V.1.3 do Anexo

V da Lei nº 15.961, de 2005, passam a vigorar com os valores na forma constante do

Anexo IX desta lei.

Art. 22 - O “caput” e os §§ 1º, 3º e 6º do art. 50 da Lei nº 9.380, de 18 de dezembro

de 1986, passam vigorar com a seguinte a redação:

“Art.  50  -  O  credenciamento  de  profissionais  para  prestação  de  serviços  de

Assistência à Saúde na rede assistencial, incluindo os serviços próprios de saúde,

não  determina,  entre  o  Ipsemg  e  os  respectivos  profissionais,  qualquer  vínculo
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empregatício ou funcional.

§ 1º - Os servidores inativos das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico

de Seguridade Social, Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade

Social, de que tratam os incisos I, II, III e VII do art. 1º da Lei 15.465, de 13 de janeiro

de 2005,  poderão ser  credenciados  para  a  prestação de serviços  de  que trata  o

“caput”, sendo vedado o credenciamento de servidores em efetivo exercício.

(...)

§ 3º - Aos profissionais credenciados na forma deste artigo, o limite mensal máximo

de  pagamento  terá  como  referência  o  correspondente  ao  valor  de  duzentos  e

sessenta consultas para médico ou duzentos e cinquenta exames clínicos e plano de

tratamento para cirurgião-dentista, nos termos de regulamento.

(...)

§  6º  -  Os  serviços  de  Assistência  à  Saúde  de  que  trata  este  artigo  são  os

constantes da Tabela do Ipsemg de Honorários de Serviços para a Área de Saúde,

instituída por meio de regulamento.”.

Art. 23 - Ficam acrescentados os arts. 2º-A e 2º-B à Lei Delegada nº 175, de 2007:

“Art.  2º-A -  Ficam  criados  cargos  do  grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da

Administração  Autárquica  e  Fundacional  para  Assistência  a  Saúde,  denominados

DAI-AS, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais, com denominações, valores, jornada de trabalho e quantitativos estabelecidos

no item V.11.5 do Anexo V desta lei.

§ 1º - Os DAI-AS de que trata este artigo serão regulamentados em decreto e seus

ocupantes serão designados por ato do Presidente do Ipsemg.

§ 2º - Os DAI-AS de que trata este artigo destinam-se às atividades relacionadas ao

assessoramento na regulação e na prestação de serviços da Assistência à Sáude no

Ipsemg.

§ 3º - As atribuições específicas dos servidores de que trata o “caput” deste artigo

serão definidas em regulamento.

§ 4º - Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 20 da Lei Delegada nº 175, de

2007, aos servidores de que trata o “caput” deste artigo.

§ 5º - O valor da DAI-AS não se incorpora à remuneração do servidor nem aos
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proventos de  aposentadoria  ou à pensão do servidor  e não serve como base de

cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo a decorrente de adicional por tempo

de  serviço,  de  gratificação  natalina,  de  adicional  de  férias  e  de  adicional  de

desempenho.

§ 6º - Havendo compatibilidade de horário, os profissionais de saúde ocupantes de

DAI-AS  e  DAI  poderão acumular  cargo,  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  37  da

Constituição da República de 1988.

§ 7º - A jornada de trabalho para servidores com formação em medicina será de

vinte e quatro horas, mantida a remuneração do DAI-AS e DAI de que trata esta lei.

Art.  2º-B  -  Fica  instituída  a  Gratificação  por  Desempenho  de  Metas  -  GDM  -,

destinada aos servidores públicos ocupantes do cargo DAI-AS.

§ 1º - A GDM será paga mensalmente, nos termos de regulamento, até 31 de março

de 2015.

§ 2º - Os valores da GDM terão os seguintes limites:

I - coordenador: prêmio fixo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

II - especialista: prêmio fixo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

III - médico plantonista: prêmio fixo no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais)

e prêmio variável no valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

§  3º  -  A GDM será  paga cumulativamente  com o vencimento  do  cargo DAI-AS

ocupado pelo servidor,  ou com a parcela de 50% (cinquenta por cento) a que se

refere o inciso II do art. 20, e não se incorporará, para qualquer efeito, à remuneração

do servidor nem constituirá base para o cálculo de qualquer vantagem remuneratória,

salvo  as  decorrentes  de  adicional  por  tempo  de  serviço  adquirido  até  a  data  da

promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998, de gratificação

natalina e de adicional de férias.

§ 4º - A percepção da GDM não impede a percepção do prêmio de produtividade

previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 24 - O Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, fica acrescido do item V.11.5,

constante no Anexo X desta lei.

Art. 25 - Os servidores que passaram para a inatividade em cargo ou função de

Analista de Seguridade Social, na função de médico, serão posicionados na carreira
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de Médico da Área de Seguridade Social, mantidas as referências de nível, grau e

carga horária utilizadas para pagamento dos proventos, nos casos em que houver

direito à paridade.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se aos falecidos, nos casos em que o servidor

tenha  desempenhado  a  função  de  médico  e  deixado  pensão  correspondente  à

remuneração do cargo de Analista de Seguridade Social.

§ 2º - O posicionamento dos servidores de que tratam o “caput” e o § 1º deste artigo

será  formalizado por  meio  de  resolução conjunta  dos  dirigentes  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão e do Ipsemg.

Art. 26 - Ficam revogados:

I - os §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.465, de 2005;

II - a alínea “c” do inciso III e o § 3º do art. 10 da Lei nº 15.465, de 2005;

III - o art. 64 da Lei nº 15.961, de 2005;

IV - os §§ 2º, 4º, 5º e 7º do art. 50 da Lei nº 9.380, de 1986;

V -  os arts.  11-A,  11-B e 11-C e o itens V,  V.11.3  e V.11.4 do  Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007.

Art.  27  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao disposto nos arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 11, 15 a 22 e inciso IV do art.

27 a partir de 1º de março de 2013 e no art. 4º a partir de 1º de julho de 2013.

ANEXO I

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

Tabela de Gratificação de Serviço de Seguridade Social - GSSS

* - As informações acima mencionadas foram publicadas no “Diário do Legislativo”, de

20.11.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de... .)

Tabela de Gratificação de Serviço de Urgência e Emergência - GSUE

* - As informações acima mencionadas foram publicadas no “Diário do Legislativo”, de

20.11.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 16 da Lei nº ..., de .... de .... de ... .)
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“ANEXO I

(a que se refere arts. 1°, 24, 27, 30 e 34 da Lei n º 15.465, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social  do Poder

Executivo

I.1 - Ipsemg

(...)

I.1.4 - MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 15 OU 24 HORAS”

ANEXO IV

(a que se refere o art. 17 da Lei nº ..., de .... de .... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei nº 15 .961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.1 - Carreira de Auxiliar de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Carreira de Auxiliar de Seguridade Social, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 18 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei nº 15 .961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V.1. - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

(...)

V.1.4. - CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS”

ANEXO VI

(a que se refere o art. 19 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V
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(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei nº 15 .961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.4 - Carreira de Médico da Área de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 24 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso I do art. 20 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei nº 15 .961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.4 - Carreira de Médico da Área de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 15 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social,  carga horária 24 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso II do art. 20 da Lei nº ..., de ... de ... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei nº 15 .961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.4 - Carreira de Médico da Área de Seguridade Social

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social, carga horária 15 horas, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS

* - A Carreira de Médico da Área de Seguridade Social, carga horária 24 horas, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

ANEXO IX
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(a que se refere o art. 21 da Lei nº ..., de ... de .... de ... .)

“ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei nº 15 .961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

V.1.3 - Carreira de Analista de Seguridade Social

(...)

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Carreira de Analista de Seguridade Social, carga horária 30 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Carreira de Analista de Seguridade Social, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.11.2012.

ANEXO X

(de que trata o art. 24 da Lei nº ..., ... de ... de ... de....)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

V.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - IPSEMG

(...)

V.11.5 - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DAI-AS

* -  A tabela contendo o quantitativo,  valor  e jornada de trabalho dos cargos de

Direção e Assessoramento da Assistência a Saúde - DAI-AS foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 20.11.2012.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  Glaycon Franco -  Dalmo Ribeiro Silva  -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.557/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa Assembleia, o projeto de resolução em epígrafe altera o inciso I
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do “caput” do art. 6º da Resolução nº 5.365, de 31/7/2012, que altera a Resolução nº

5.214, de 23/12/2003, e a Resolução nº 5.347, de 19/12/2011, que dispõem sobre o

Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, e dá

outra providência.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/11/2012, a proposição foi distribuída à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução sob exame tem a finalidade de alterar o inciso I do “caput”

do art. 6º da Resolução nº 5.365, de 31/7/2012, que altera a Resolução nº 5.214, de

23/12/2003, e a Resolução nº 5.347, de 19/12/2011, que dispõem sobre o Sistema de

Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Com a alteração, o servidor que tenha cumprido o período de 20 anos de exercício

em  cargo  ou  função  na  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  antes  de  sua

aposentação - requisito necessário ao seu reposicionamento, nos termos do art. 6º da

Resolução  nº  5.365,  de  2012  -  passa  a  ter  o  mesmo tratamento  dispensado  ao

servidor ainda em atividade.

Além disso, o projeto propõe a adequação do quantitativo de cargos de Analista

Legislativo e de Procurador às necessidades da Casa. É importante destacar que,

segundo  os  levantamentos  da  área  de  Recursos  Humanos,  até  24/1/2012,  141

servidores implementarão as condições para se aposentarem. Desse universo,  61

cargos se extinguem com a vacância, o que significa que não poderão ser repostos.

Vale  ainda lembrar  a  aproximação do término do prazo de  validade  do concurso

público  vigente,  após  o  qual  não  haverá  possibilidade  de  nomear  os  servidores

aprovados para reposição daqueles que venham a se aposentar. É, portanto, urgente

a criação de novos cargos, antes do fim do prazo de validade do concurso.

A proposição propõe a criação de 70 cargos de Analista Legislativo e de um cargo

de  Procurador,  com  vistas  não  apenas  a  repor  as  lacunas  decorrentes  da

aposentadoria  de  servidores,  mas  também  a  atender  à  crescente  demanda  da

sociedade  por  serviços  públicos  de  qualidade  e  às  iniciativas  da  Casa  para  o

aprimoramento  da  interlocução  com  a  sociedade  e  da  participação  popular  nos
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eventos promovidos pela Assembleia. Esses esforços convergem para o alcance dos

compromissos  consubstanciados no Direcionamento Estratégico Assembleia  2010-

2020,  por  meio  do  qual  a  Assembleia formula  sua finalidade de “ser  reconhecida

como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor”.

Feitas  essas  considerações,  passa-se  ao  exame  dos  aspectos  formais  da

proposição. Assim, verifica-se a sua conformidade com as disposições constitucionais

que regem a matéria, em especial a contida na alínea “d” do inciso I do art. 66 da

Constituição do Estado, que confere a este Colegiado a competência de deflagrar o

processo  legislativo  para  disciplinar  as  matérias  contidas  no  projeto  em  exame.

Ressalte-se  que o  dispositivo  da  Carta  mineira  encontra  suporte  no  inciso  IV  do

“caput” do art. 51 da Constituição Federal.

Portanto, segundo os dispositivos referenciados e o princípio da simetria, não resta

nenhum  questionamento  quanto  à  competência  da  Mesa  da  Assembleia  para  a

deflagração de processo legislativo de proposição que trate do regime jurídico dos

servidores deste Poder, bem como da criação de cargos para integrar o quadro de

pessoal da Casa.

Além disso, verifica-se que estão atendidos os requisitos contidos no § 1º do art.

169 da Constituição da República para a alteração em análise. Isso porque, além da

existência de crédito orçamentário suficiente para atender às despesas decorrentes

da proposição, há autorização para a adoção dessas medidas expressa na Lei de

Diretrizes Orçamentárias que norteou a elaboração da Lei Orçamentária para 2012.

Vale dizer que o art. 15 da Lei nº 19.573, de 11/8/2011, estabelece que “para atender

ao disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169 da Constituição da República,  ficam

autorizados a concessão de vantagem, o aumento de  remuneração,  a criação de

cargos,  empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,  conforme lei

específica,  bem  como  a  admissão  ou  contratação  de  pessoal  a  qualquer  título,

observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000”.

Em face dessas considerações, entendemos que estão devidamente satisfeitas as

exigências  de  natureza  constitucional  para  a  alteração  de  normas  que tratam do

sistema de carreira e de criação de cargos, nos termos do projeto em exame.

Passemos,  a  seguir,  à  análise  dos  aspectos  atinentes  ao  cumprimento  das
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condições  impostas  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF.  Os  gastos  com

pessoal da Assembleia Legislativa encontram-se em nível bastante inferior ao limite

prudencial estabelecido pela LRF, que é de 2,1158% da Receita Corrente Líquida -

RCL. Conforme se pode verificar no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo

ao  período  de  janeiro  a  agosto  de  2012,  o  gasto  da  Secretaria  da  Assembleia

Legislativa na área de pessoal,  sem a dedução de inativos e pensionistas, foi  de

1,5279% em relação à RCL. Caso seja desconsiderada essa despesa, o percentual

cai  para  1,1780%.  Por  isso,  as  alterações  que  se  propõem  não comprometem o

equilíbrio fiscal ou as metas estabelecidas na Lei Orçamentária vigente.

Relativamente ao mérito do projeto de lei em tela, é importante destacar que tais

alterações estão em conformidade com o Direcionamento Estratégico da Assembleia,

que  prevê,  entre  seus  objetivos,  além  de  “assegurar  alto  nível  de  capacitação  e

desempenho do corpo gerencial e técnico”, “disponibilizar os recursos necessários

para aprimorar o desempenho das atividades do Poder Legislativo”.

Pelas  razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação do

Projeto de Resolução nº 3.557/2012.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.557/2012, no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 19 de novembro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.270 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.270/2011, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Justa, com sede no Município

de São Francisco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.270/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Justa, com sede no

Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Santa

Justa, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.327 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.327/2011, de autoria do Deput ado Bruno Siqueira, que altera o

art. 1° da Lei n° 16.388, de 31 de outubro de 2006,  que declara de utilidade pública a

Associação  de  Moradores  de  Barbosa  Lage,  Jóquei  Clube  II  e  Santa  Amélia  -

AMBLJCIISA -, 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° 2.327/2011

Altera o art. 1° da Lei n° 16.388, de 31 de outubro  de 2006, que declara de utilidade

pública a Associação de Moradores de Barbosa Lage, Jóquei Clube II e Santa Amélia

- AMBLJCIISA -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 16.388, de 31 de outu bro de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação de Moradores do Bairro

Barbosa Lage, com sede no Município de Juiz de Fora.”.
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Art. 2° - A ementa da Lei n° 16.388, de 2006, passa  a ser: “Declara de utilidade

pública a Associação de Moradores do Bairro Barbosa Lage, com sede no Município

de Juiz de Fora.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.711 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.711/2011, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa, com sede no Município de Caeté,

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° 2.711/2011

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa  n° 194, com sede no

Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Rui Barbosa n° 194,

com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.979 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.979/2012, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a  Associação Centro de Ajuda ao Menor  -  Casa Lar  Peniel  -

CAMCLP -, com sede no Município de Baependi, 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 § 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° 2.979/2012

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Ajuda ao Menor - Casa Lar Peniel

- CAMCLP -, com sede no Município de Baependi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de Ajuda ao Menor -

Casa Lar Peniel - CAMCLP -, com sede no Município de Baependi.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.299 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.299/2012, de autoria do Deput ado Bruno Siqueira, que declara

de utilidade pública a entidade Associação dos Aposentados e Pensionistas Públicos

e Privados - AAPPP -, com sede no Município de Rio Pomba, 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° 3.299/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas Públicos

e Privados - AAPPP -, com sede no Município de Rio Pomba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Aposentados  e

Pensionistas Públicos e Privados - AAPPP -, com sede no Município de Rio Pomba.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.416 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.416/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Sebastião  Costa,  que

declara de utilidade pública a Fundação Mendes Costa, com sede no Município de

Visconde do Rio Branco, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.416/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Mendes Costa, com sede no Município de

Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Mendes Costa, com sede

no Município de Visconde do Rio Branco.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.424 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.424/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Creche Lar de Jesus, com sede no Município de Nova Era, 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° 3.424/2012

Declara de utilidade pública a Creche Lar de Jesus, com sede no Município de

Nova Era.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Lar de Jesus, com sede no

Município de Nova Era.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.431 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.431/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública o Lar Asilo José Moraes de Oliveira da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de São Roque de Minas, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 3.431/2012

Declara de utilidade pública o Lar Asilo José Moraes de Oliveira da Sociedade de

São Vicente de Paulo, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  Asilo José Moraes de Oliveira da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de São Roque de Minas.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira , relatora - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.433 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.433/2012, de autoria do Deput ado Almir Paraca, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Bairro  Comercial  Industrial  e

Residencial Bom Jardim, com sede no Município de Jaboticatubas, 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° 3.433/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro Comercial, Industrial e

Residencial Bom Jardim, com sede no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  Bairro

Comercial,  Industrial  e  Residencial  Bom  Jardim,  com  sede  no  Município  de

Jaboticatubas.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira , relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.447 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.447/2012, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  de  Gaby,  com  sede  no  Município  de

Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.447/2012

Declara de utilidade pública a Associação Amigos de Gaby, com sede no Município

de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Amigos de Gaby, com

sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira , relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.449 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.449/2012, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Associação Lar de Idosos Dona Inez Maria de Jesus, com sede

no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.449/2012

Declara de utilidade pública a Associação Lar de Idosos Dona Inez Maria de Jesus,

com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Lar de Idosos Dona Inez

Maria de Jesus, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira , relatora - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/11/2012

Presidência do Deputado Paulo Guedes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Luiz Henrique -  Palavras do Deputado Fabiano Tolentino -

Entrega de placa - Palavras do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga - Palavras do Sr. Afonso

Maria Rocha - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Paulo Guedes - Antônio Carlos Arantes - Fabiano Tolentino - Luiz Henrique.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Paulo  Guedes)  -  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 homenagear o Sebrae-MG pelos 40 anos de

sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Lázaro  Luiz

Gonzaga,  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  Serviço  de  Apoio  às  Micro  e

Pequenas  Empresas  de  Minas  Gerais  -  Sebrae-MG  -  e  Presidente  do  Sistema

Fecomércio, Sesc e Senac; Afonso Maria Rocha, Diretor Superintendente do Sebrae-

MG;  Matheus  Cotta  de  Carvalho,  Presidente  do  Banco  de  Desenvolvimento  do
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Estado de Minas Gerais - BDMG -, representando o Governador Antonio Anastasia;

Raphael  Guimarães  Andrade,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Desenvolvimento

Econômico,  representando  o  Prefeito  Marcio  Lacerda;  Fábio  Veras,  Secretário  de

Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico; Wander Luís Silva, Presidente da

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais -

Federaminas -; Mário Neto Borges, Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa

do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -;  Roberto  Fagundes,  Presidente  da

Associação  Empresarial  e  Comercial  de  Minas  Gerais  -  ACMinas  -;  Marcelo  de

Souza, Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-

BH  -;  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  da  Comissão  de  Política

Agropecuária desta Casa; e Deputados Luiz Henrique e Fabiano Tolentino, coautores

do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Gustavo Gasbarro,

Diretor do Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas do Ministério do

Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior;  da  Exma.  Sra.  Vereadora  Sílvia

Helena, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; dos Exmos. Srs. Eduardo Bernis,

Vice-Presidente  da  Fundação  Centro  Tecnológico  de  Minas  Gerais  -  Cetec  -;  e

Belchior Gonçalves Silva, Gerente de Relacionamento da Federação das Câmaras de

Dirigentes Logistas de Minas Gerais - FCDL-MG -, representando o Presidente, José

César  da  Costa;  da  Exma.  Sra.  ex-Deputada  Elbe  Brandão,  que  representou  os

mineiros na Assembleia de Minas, também foi Secretária de Estado e atualmente é

Diretora de Operações do Sebrae-MG; e do Exmo. Sr. Luiz Márcio Haddad, Diretor

Técnico  do  Sebrae-MG.  Estendemos  nossas  saudações  aos  demais  Diretores,

Conselheiros, Gerentes, colaboradores e funcionários do Sebrae-MG.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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Palavras do Deputado Luiz Henrique

Senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Deputado

Paulo Guedes, neste ato representando o Presidente desta Casa,  Deputado Dinis

Pinheiro; o Sr. Matheus Cotta de Carvalho, Presidente do BDMG, representando o

Governador do Estado de Minas Gerais, Prof. Antonio Anastasia; o Sr. Lázaro Luiz

Gonzaga,  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  Sebrae-MG  e  Presidente  do

Sistema  Fecomércio,  Sesc  e  Senac;  o  Sr.  Afonso  Maria  Rocha,  Diretor

Superintendente do Sebrae-MG; o Exmo. Sr. Raphael Guimarães Andrade, Secretário

Municipal Adjunto de Desenvolvimento Econômico, representando o Prefeito Marcio

Lacerda; o Exmo. Sr. Fábio Veras, Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento

Econômico; o Sr. Wander Luís Silva, Presidente da Federaminas; o Prof. Mário Neto

Borges, Presidente da Fapemig; o Sr. Roberto Fagundes, Presidente da ACMinas; o

Sr.  Marcelo  de  Souza,  Vice-Presidente  da  CDL;  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Fabiano

Tolentino, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem; o amigo e

Deputado Antônio Carlos Arantes, que compõe comigo e com o Deputado Fabiano

Tolentino a Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas - ele costuma dizer

que atua junto ao Sebrae desde a época em que Sebrae era escrito com “c” -; o Sr.

Luiz  Márcio,  Diretor  Técnico  do  Sebrae;  e  a  ex-Secretária  e  ex-Deputada  Elbe

Brandão, hoje Diretora de Operação do Sebrae Minas.

No que você acredita? Essa é a pergunta que o Sebrae faz a cada um de nós ao

completar 40 anos de história; história que revela sonhos realizados, pois os sonhos

inspiram a realidade. Respondendo ao seu próprio questionamento, o Sebrae nos diz

que “O negócio é acreditar”; acreditar nos sonhos, nas mudanças; acreditar que é

possível, que tudo vai dar certo; acreditar em você. O acreditar transforma, e, por

isso,  o Sebrae chegou até aqui,  transformando a vida  de milhares de  brasileiros;

transformando  a  história  do  empreendedorismo,  do  pequeno  e  do  micronegócio;

transformando a economia brasileira.

O Sebrae construiu e consolidou a sua trajetória com eficiência e eficácia, com o

compromisso de impulsionar  o crescimento econômico e  social,  fundamentado na

profissionalização  e  qualificação dos  pequenos  negócios.  Esteve  à  frente  do  seu

tempo ao levar e incentivar junto às empresas os princípios da sustentabilidade numa
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visão  de  negócio.  Como  importante  agente  de  desenvolvimento,  fomenta  a

competitividade, diminui a burocracia e fortalece a gestão das empresas mineiras. Por

meio de parcerias com os setores público e privado, o Sebrae promove programas de

capacitação,  estímulo  ao  associativismo,  desenvolvimento  territorial  e  acesso  a

mercados. Trabalha pela redução da carga tributária, para abrir mercados e ampliar o

acesso ao crédito, à tecnologia e à inovação.

Neste momento, Prof. Mário, ao falar de inovação, devemos parabenizar o Sebrae

por  caminhar  nesse  sentido  e,  principalmente,  o  Matheus,  o  nosso  Governador

Antonio Anastasia, que, a exemplo de Aécio Neves, investiu 1% da receita bruta do

Estado em inovação e tecnologia. Leve meu abraço, Matheus, ao nosso Governador.

Mas o que seria da história do Sebrae se você não acreditasse? Os resultados mais

significativos  da  atuação  do  Sebrae  nos  seus  40  anos  partiram  da  iniciativa,  da

coragem e da perseverança dos pequenos e microempreendedores, daqueles que

acreditaram e transformaram projetos em realidade, riscos em coragem, dificuldades

em superação e desafios em criatividade. E o Sebrae é parceiro nesse sonho. Há 40

anos, os empresários contam com um aliado de peso, que apoia, orienta e encoraja.

Empreender é transformar ideias em bons negócios. Com inovação, conhecimento e

muito trabalho, o Sebrae transformou a ideia em empreendimento, o brasileiro em

empreendedor.  E hoje os pequenos negócios conquistaram papel  de destaque na

sociedade brasileira, representando 99% dos empreendimentos formais do País. Eles

são parte integrante do processo de desenvolvimento político, econômico e social do

Brasil. Diante desse cenário, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não poderia

deixar de ser parceira do Sebrae e de atuar em favor da pequena e da microempresa

e dos empreendedores individuais.

Em  junho  de  2011,  foi  criada,  nesta  Casa,  a  Frente  Parlamentar  das  Micro  e

Pequenas  Empresas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  o  objetivo  de  discutir  e

aprimorar a legislação. A frente da qual faço parte é coordenada pelo nobre colega

Fabiano Tolentino e pelos  Deputados Antônio Carlos  Arantes,  João Vitor  Xavier  e

Duarte Bechir, todos preocupados em garantir benefícios para esse segmento, que

representa hoje um dos pilares  de sustentação da atividade econômica brasileira.

Hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, estamos aderindo às
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compras governamentais. São as compras governamentais chegando ao Legislativo.

Defendemos o Projeto de Lei Complementar nº 591, de 2010, que aprimora a Lei

Geral da Micro e Pequena Empresa, e buscamos apoio na esfera federal para sua

aprovação. Fica clara a marca do Sebrae nos inúmeros avanços da legislação e nas

políticas públicas voltadas para o setor. Sua história se confunde com o processo de

evolução do ambiente empresarial.  O Sebrae se modernizou e se qualificou para

atuar  nas  diversas  frentes  estruturantes  do  processo  de  desenvolvimento  dos

pequenos negócios.

Desde a sua fundação, o Sebrae atuou em busca da regulamentação das políticas

públicas  voltadas  para  a  sociedade  empresarial.  Posso  citar  o  processo  de

elaboração  e  aprovação  da  Lei  Geral  da  Micro  e  Pequena  Empresa,  a  Lei

Complementar  nº  123,  de  2006.  A  lei  fortaleceu  e  ampliou  os  incentivos

governamentais  nos  pequenos e nos  micronegócios  e  avançou especialmente  no

Simples Nacional  e no incentivo à  formalização do empreendedor  individual  -  Lei

Complementar nº 128, de 2008. Atuou como intermediário entre as empresas e os

órgãos públicos, como na recuperação e expansão do acesso ao crédito junto ao

BDMG e ao mercado, com o dispositivo de compras governamentais, fatores cruciais

para o aumento do faturamento e da competitividade dos pequenos negócios. Mas,

fundamentalmente, o Sebrae mudou a cara do empresário brasileiro.  Ele o tornou

dono  do  seu  próprio  negócio,  do  seu  negócio  formalizado.  Como  indutor  do

empreendedorismo,  o  Sebrae  deixou  a  sua  marca  no  brasileiro.  Mas  a  principal

marca  do  Sebrae,  sem  dúvida,  é  a  competência  e  a  dedicação  de  seus

colaboradores. E quero cumprimentar todos os colaboradores na pessoa do Afonso,

que começou na instituição ainda como estagiário e hoje atingiu o seu posto maior.

Parabéns, Afonso, e na sua pessoa cumprimento toda a equipe.

Acreditar é o primeiro passo. Afinal, o que seria do Sebrae se ele não acreditasse

no seu negócio? E se ninguém acreditasse? Acreditar motiva, encoraja, impulsiona.

Parabéns,  Sebrae,  por  acreditar  na  transformação,  por  acreditar  no  futuro,  por

acreditar  em Minas  Gerais  e  por  acreditar  no  Brasil.  Muito  obrigado e  parabéns,

Sebrae.
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Palavras do Deputado Fabiano Tolentino

Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui neste dia de festa. Quero

cumprimentar a Mesa na pessoa do querido amigo Deputado Paulo Guedes, 3º-Vice-

Presidente  desta  Casa,  aqui  representando  o  nosso  Presidente  Deputado  Dinis

Pinheiro.  Cumprimento  também  os  Srs.  Lázaro  Luiz  Gonzaga,  Presidente  do

Conselho Deliberativo do Sebrae-MG e Presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e

Senac,  a  quem  agradeço  muito  a  presença;  Afonso  Maria  Rocha,  Diretor-

Superintendente do Sebrae-MG, que, de estagiário, “office boy”,  chegou a Diretor-

Presidente, o que é uma honra e mostra a história do Sebrae, aqui já contada pelo

Deputado  Luiz  Henrique,  a  qual  o  Afonso  traduz  muito  bem;  Matheus  Cotta  de

Carvalho, Presidente do BDMG; Raphael Guimarães Andrade, Secretário Municipal

Adjunto de Desenvolvimento Econômico, representando o Prefeito Marcio Lacerda,

de Belo Horizonte; Fábio Veras, Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento

Econômico, que, como o Sr. Matheus, representa aqui o nosso querido Governador

Antonio Anastasia; Wander Luís Silva, Presidente da Federaminas; professor e doutor

Mário Neto Borges, Presidente da Fapemig, cuja presença nos honra muito; Roberto

Fagundes, Presidente da ACMinas; Marcelo de Souza, Vice-Presidente da CDL, meu

amigo Marcelão,  a quem também agradeço a presença;  Deputado Luiz Henrique,

coautor do requerimento que deu orgiem a esta reunião; e Deputado Antônio Carlos

Arantes, Presidente da nossa Comissão de Agricultura, de que sou Vice-Presidente, e

que  nos  honra  com  a  sua  presença.  Cumprimento  ainda  a  Elbe  Brandão,  ex-

Deputada, companheira e amiga que nos incentivou a criar a Frente Parlamentar das

Micro e Pequenas Empresas, a quem agradeço e na pessoa de quem cumprimento

todos  os  funcionários  e  Diretores  do  Sebrae;  e  a  Vereadora  Sílvia  Helena,

representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Já exibimos um filme muito importante e bacana, e o Deputado Luiz Henrique já

falou  palavras  belíssimas  que  retratam  o  Sebrae,  mas  gostaria  de  frisar  um

pouquinho mais essa história, até porque, como falamos, o Deputado Antônio Carlos

Arantes é da época do Sebrae com “c”, que era um centro de pesquisa e tecnologia

sob o nome de Ceag.

Essa história tem início com a criação do Centro de Assistência Gerencial de Minas
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Gerais - Ceag-MG -, em 1972, pelo BDMG e pela Fundação João Pinheiro. Ele tinha

o objetivo de colaborar com a recuperação de pequenas e médias empresas com

problemas de gestão ou em processo de falência. Aqui, o Centro entrava para ajudar.

Os primeiros clientes do Ceag-MG foram alguns curtumes que o BDMG tentava livrar

da falência. Depois vieram as indústrias siderúrgicas da nossa região de Divinópolis e

Itaúna, que realmente tiveram alguns problemas e contaram muito com aquele apoio.

Aliás, gostaria de agradecer ao Centro, que também ajudou muitos setores da nossa

região. A eles eram oferecidos cursos voltados para as necessidades das empresas

daquela época.

Em 1991, o Ceag-MG foi transformado em Sebrae-MG e passou a ser financiado

por  recursos  privados.  Ao  longo  de  40  anos  de  história,  completados  no  dia

11/7/2012,  a  entidade  se  modernizou,  acompanhando  as  necessidades  das

microempresas e das pequenas empresas, e se tornou referência nacional. Há que

se frisar que o Sebrae-MG iniciou sua história antes do Sebrae nacional. Ou seja,

realmente somos precursores e fundadores do Sebrae em todo o Brasil, um dado

importante de frisar. Minas vem avançando tanto em termos das microempresas e

das pequenas que iniciou esse processo antes do Brasil. Após três anos de criação

do Sebrae-MG, em 1994, foi implantada a Escola Técnica de Formação Gerencial, a

primeira do País especializada na formação de profissionais para gerenciar pequenas

empresas. Essa escola mudou, definitivamente, a estrutura do empreendedorismo em

Minas Gerais.

Em  quatro  décadas,  o  Sebrae-MG  participou  de  diversas  iniciativas  pela

regulamentação de políticas públicas estaduais e nacionais voltadas para o segmento

empresarial.  Esta  Casa  participou  muito  -  também tive  o  prazer  de,  já  na  frente

parlamentar aqui  criada, participar de várias reuniões -,  e tenho a certeza de que

faremos muito mais no ano que vem. Realmente, temos de ajudar; a Assembleia é a

Casa que vai discutir  as ações, os projetos e a legislação, e os senhores podem

contar com ela e os Deputados presentes, porque acho que o papel da Assembleia é

abrir a porta para que possamos fazer um bom trabalho para os nossos pequenos e

médios empresários.

Por  tudo isso nesta noite é com muito prazer  e muita honra que a Assembleia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais  parabeniza o Sebrae pelos  seus 40 anos.

Portanto, contem sempre com a gente. Parabéns aos funcionários, diretores, a toda a

Mesa  e,  principalmente,  à  Assembleia  Legislativa,  por  abrir  esta  noite  com  esta

beleza  de  festa  para  homenagear  os  40  anos  desta  grande  instituição  que  é  o

Sebrae. Parabéns a todos! Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Paulo Guedes, representando o Deputado

Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa,  fará a entrega ao Sr.  Lázaro

Luiz Gonzaga, Presidente do Conselheiro Deliberativo do Sebrae-MG e Presidente do

Sistema  Fecomércio,  Sesc  e  Senac,  e  ao  Sr.  Afonso  Maria  Rocha,  Diretor

Superintendente do Sebrae-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém

os  seguintes  dizeres.  (-  Lê:)  “Em  1972,  nascia  o  Serviço  de  Apoio  às  Micro  e

Pequenas Empresas de Minas Gerais, Sebrae-MG, com o objetivo de profissionalizar

um setor da economia até então pouco valorizado. Ao longo de sua história, tornou-se

referência no País, na disseminação do empreendedorismo e no fortalecimento das

micro  e  pequenas  empresas.  Por  sua  contribuição,  para  tornar  o  Estado  mais

competitivo e desenvolvido, o Sebrae-MG recebe justa homenagem da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais ao completar 40 anos de trabalho.”

O Sr.  Presidente -  Gostaria de convidar os Deputados Luiz Henrique e Fabiano

Tolentino, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem, para me

acompanharem na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga

Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarem aqui nos prestigiando

com  as  suas  presenças.  Cumprimento  o  nosso  Deputado  Paulo  Guedes,  neste

momento  representando  o  Presidente  da  Assembleia,  Deputado  Dinis  Pinheiro.

Também cumprimento o Afonso, meu particular amigo e Superintendente do Sebrae;

o Dr. Matheus Cotta de Carvalho, nosso ex-Diretor e hoje Presidente do BDMG, neste

momento  representando  o  Governador  do  Estado,  o  Prof.  Anastasia;  meu  amigo

Raphael  Guimarães  Andrade,  ex-conselheiro  do  Sebrae,  representando  o  Prefeito

Márcio  Lacerda;  o  Sr.  Fábio  Veras,  Secretário  Adjunto  de  Desenvolvimento
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Econômico; meu amigo Wander Luís, também Conselheiro do Sebrae, representante

da  Federaminas;  Prof.  Dr.  Mário  Borges,  que  nos  honra  com  sua  presença,

representando outra instituição de extrema importância para o desenvolvimento de

Minas Gerais, a Fapemig; meu amigo Roberto Fagundes, Presidente da ACMinas,

entidade  que  sempre  liderou  os  movimentos  para  o  desenvolvimento  de  Minas

Gerais;  meu  amigo  Marcelo,  da  CDL,  neste  momento  representando  o  Bruno,

obrigado pela presença. Aos Deputados Luiz Henrique e Fabiano Tolentino, autores

do requerimento que deu origem a esta homenagem, nosso especial muito obrigado.

Deputado Antônio Carlos Arantes, meu amigo e grande parceiro do Sebrae, que leva

nossa atuação ao interior,  a  nossa cidade de São Sebastião  do  Paraíso,  onde o

Sistema Fecomércio também tem um grande investimento. Agradeço a presença do

Luiz Márcio Haddad, da Profa. Elbe Brandão, dos nossos Diretores, de tantos amigos

aqui, do Belchior, dos meus colegas da Federação do Comércio, do Elton Andrade,

do Ivo e sobretudo dos funcionários do Sebrae, dos nossos gerentes, um corpo de

extrema importância para a ação da entidade e que garante o equilíbrio e a atuação

em todo o Estado de Minas Gerais, juntamente com os funcionários. São eles que

garantem o nome do Sebrae, e muito nos honra saber que a Embrapa e o Sebrae são

as duas entidades com mais simpatia do nosso público, inclusive internacional, cada

uma com seu papel e sua importância para o desenvolvimento da economia.

Por uma questão de homenagem aos funcionários, digo que o Afonso é um dos

brasileiros que mais conhecem o Sebrae e sempre gosto que ele fale da entidade.

Então,  em  nome  do  Conselho,  em  nome  dos  funcionários,  agradecemos  esta

homenagem de uma instituição  tão  importante  como a  Assembleia Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, contato direto com a representação do povo, há 177 anos

atuando em todo o Estado, que agora homenageia o Sebrae por seus 40 anos, um

tempo também considerável. Mas 177 anos é, sem dúvida, uma marca extraordinária

para uma instituição com o merecido prestígio da Assembleia Legislativa.

Venho  da  área  sindical,  e  o  sindicalismo  classifica  as  empresas  por  categoria

econômica.  Então,  uma  microempresa,  uma  pequena  empresa  ou  uma  grande

empresa estarão classificadas em uma categoria econômica. O Sebrae é um outro

processo. Reúne as várias categorias econômicas e representa um universo em torno
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de 500 mil empresas em Minas Gerais. A cada dois empregos que se criam no País,

um é das microempresas e das pequenas empresas, que representam em torno de

25% do PIB brasileiro e um universo de 99,11% das empresas brasileiras. Deixarei o

Afonso falar  da  nossa entidade,  porque ele  nos  entusiasma a  todos,  discorrendo

sobre sua grande importância para a economia, para o nosso equilíbrio social, com a

geração de emprego e sua sustentação. Há um fator muito importante no Sebrae. As

empresas tinham alto grau de mortalidade, chegando a cerca de 80%, ao final de

cada cinco anos. Esse número reduziu-se para menos da metade, o que mostra a

importância da entidade, de sua atuação.

Agradeço  aos  Deputados,  à  Assembleia,  a  todos  os  senhores,  funcionários,

Diretores, Conselheiros, meus colegas da Federação do Comércio. Muito obrigado.

Boa noite.

Palavras do Sr. Afonso Maria Rocha

Boa noite a todos. Saúdo todas as autoridades presentes aqui já nominadas. Queria

fazer um cumprimento especial aos representantes dos diversos Estados do Brasil

que estão aqui, participando conosco, nesta semana, de um importante evento do

Sebrae, o Fomenta Nacional, projeto que trata das compras públicas. O Sebrae tem

liderado  o  processo  de  discussão  dessa  questão.  Obviamente  Minas  Gerais,  em

parceria  com  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,  traz  ao  debate  uma

importante  fonte  de  renda  para  as  micro  e  pequenas  empresas,  colocando  as

empresas  públicas  como  grandes  compradoras  e,  por  que  não  dizer,  por

consequência,  potenciais  compradoras  e  responsáveis  para  a  geração  do

desenvolvimento desse negócio chamado micro e pequena empresa.

Quero  cumprimentar  particularmente  os  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Luiz

Henrique  pelas  palavras  que  demonstram  grande  conhecimento  em  relação  ao

Sebrae. Diria até que me pouparam um pouco, em termos de dados e informações.

Cumprimento os dois pelo brilhante pronunciamento, que demonstram grande estudo

e interesse pelo Sebrae.  Ao mesmo tempo, faço um agradecimento aos dois,  em

nome de todos os funcionários do Sebrae. Esse requerimento não é uma simples

homenagem ao Sebrae, mas uma homenagem às micro e pequenas pequenas, a

essa  causa.  Podemos  dizer  hoje,  pelo  fato  de  mais  de  99%  dos  nossos
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estabelecimentos serem de micro e pequeno porte, que o País é movimentado pelas

micro e pequenas empresas, e não apenas pela sua pujança econômica, mas pela

sua capacidade de geração de emprego.

Tenho  a  dizer  aos  senhores  que  falar  do  Sebrae  é  falar  com  o  coração.

Praticamente tudo o que aprendi na minha vida profissional foi no Sebrae. Hoje, ao

olhar essa trajetória e compartilhar um pouco esse depoimento com alguns amigos e

colegas de trabalho que aqui estão, quero mostrar o quanto essa instituição evoluiu

ao longo dos anos.  Faço parte  da  sua história  desde 1986.  Entrei  na  instituição,

formei-me e,  logo em seguida,  trabalhei  no antigo Ceag e aprendi  sobre micro e

pequenas empresas e pequenos negócios. Acredito que o grande sonho dos pais de

boa parte  das  pessoas que aqui  estão era  que tivéssemos um emprego  estável,

preferencialmente na Petrobras ou na Vale. Quando conheci esse negócio chamado

micro  e  pequena  empresa,  começamos  a  evoluir  no  País.  O  Sebrae  tem  muita

responsabilidade na construção dessa história. Pesquisas recentes feitas pelo Sebrae

junto a universidades mostram que pelo menos 65% desse universo de pessoas que

se formam consideram os pequenos negócios ou o empreendimento próprio como

alternativa de vida, o que se mostrava absolutamente irreal na década de 80, quando

me formei.

Recentemente  uma jornalista  me perguntou sobre  esses  40  anos,  sobre  o  que

valeu a pena. Disse a ela, em primeiro lugar, que o Sebrae é uma grande agência de

desenvolvimento que tem como principal bandeira o apoio aos pequenos negócios.

Quando  dizemos  pequenos  negócios,  estamos  falando  de  acesso  a  crédito,  a

desenvolvimento  gerencial,  a  inovação  e  a  tecnologia,  levando  as  pequenas

empresas a serem saudáveis não na sua existência em si, mas na ideia de ser um

pequeno negócio consistente.

Temos outro dado importante a apresentar: pesquisa realizada pela instituição de

nome GEM, em 2011 e em vários países do mundo, mostra que 55% das empresas

criadas no Brasil são fruto de oportunidade, e não de necessidade, como no passado.

Com  o  passar  dos  anos,  conseguimos  reverter  a  situação  de  mortalidade  das

empresas, citada pelo Presidente Lázaro, para sobrevida. Os dados da década de 70

relativos à mortalidade se tornaram dados de sobrevida de empresas. Isso se deve
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ao  fato  de  que,  hoje,  há  melhoria  significativa  do  grau  de  escolaridade  dos

empresários das micro e pequenas empresas, o que não havia no passado.

Com esse nível  de  consciência  aumentando,  as  empresas  estão  sendo criadas

basicamente por oportunidade, e não por necessidade. As pessoas observam, estão

planejando  melhor  antes  de  criarem  empresas;  não  apenas  criam  uma  empresa

porque a do vizinho está dando certo e acham que a delas também pode dar e vão

em  frente.  Isso  é  um  perigo.  A mortalidade  da  empresa  começa  por  uma  ideia

implementada  sem  planejamento.  O  Sebrae,  nessa  trajetória,  tem  sido  a  grande

agência de desenvolvimento deste país, de Minas Gerais e de todos os Estados do

Brasil, conforme os representantes que estão aqui hoje.

Outra questão em que o Sebrae vem interferindo, gerando e colhendo frutos muito

importantes é a introdução do tema empreendedorismo no meio educacional. Hoje há

um  programa  chamado  Empreendedorismo  no  Ensino  Fundamental,  pelo  qual

trabalhamos com alunos de 6 a 14 anos de idade. Repito: 6 a 14 anos de idade.

Estamos colocando crianças para tratar de questões ligadas ao empreendedorismo. A

partir dos 14 anos de idade, o Sebrae Minas tem uma escola técnica de formação

gerencial, que é um grande sucesso, com 15 unidades no Estado de Minas Gerais.

Felizmente, agora, começamos a receber demandas de outros Estados querendo ter

essa escola de Minas Gerais, ou seja, trabalhando os indivíduos no nível técnico, no

nível médio.

Para nossa sorte e felicidade, não digo que o Sebrae seja o único responsável por

isso,  mas  acredito  que  seja  um  grande  incentivador  desse  processo.  Se  formos

pesquisar  nas  faculdades  e  universidades  federais  em  todo  o  Estado  de  Minas

Gerais, veremos que há pelo menos uma disciplina obrigatória ou optativa que trata

da gestão de pequenas empresas e empreendedorismo nas universidades. O Sebrae

tem sido um grande parceiro nisso, mas lembramos que não é o único responsável,

talvez seja um dos indutores desse processo que está nos dando um bom resultado,

conforme eu disse,  de empresas criadas de forma mais consciente, com pessoas

mais qualificadas, o que resulta em empresas mais sólidas, que significam economia

mais sólida.

Fazemos muitas discussões no Sebrae, e o Luiz Márcio, meu colega de diretoria,
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que  está  presente,  gosta  muito  desta  frase:  o  problema  não  é  ser  pequeno;  o

problema é estar sozinho. Desculpe, Luiz Márcio, por estar refazendo a sua frase.

Então, para as micro e pequenas empresas sempre dizemos que não podem estar

sozinhas,  porque  o  pequeno,  ao  se  associar  aos  demais,  torna-se  uma  grande

fortaleza. Assim, temos de valorizar muito os pequenos negócios e entender que a

questão das micro e pequenas empresas, hoje, está presente e forte na sociedade.

Outro dado da pesquisa GEM mostra que, hoje, o Brasil é o 3º país do mundo em

número de empreendimentos. Estamos atrás da China, obviamente. Se não me falha

a memória, na China são 370 milhões de empreendimentos; nos Estados Unidos, 40

milhões;  e,  no  Brasil,  há  27  milhões.  Somos  um  país  comprovadamente

empreendedor, que está observando que as micro e pequenas empresas hoje, de

fato,  são  uma  solução,  uma  alternativa  para  o  desenvolvimento  deste  país.  As

respostas  que  estamos  recebendo  da  sociedade,  em  termos  de  criação  de

estabelecimentos, de criação de empreendimentos, referem-se a empreendimentos

sólidos e sustentáveis, que estão se traduzindo em ambiente de sobrevida para as

micro e pequenas empresas. Isso mostra uma grande responsabilidade do Sebrae

como provocador, como indutor desse processo, e acho que continuamos nele.

Apenas para concluir, caros Deputados Fabiano Tolentino e Luiz Henrique, quero

falar da importância desta homenagem para o Sebrae e para os seus colaboradores.

Isso soa para todos nós, ao mesmo tempo, como um incentivo para continuarmos

trabalhando, entendendo que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

abraça de vez o Sebrae como um grande parceiro. A questão das políticas públicas

hoje é um elemento fundamental no sistema Sebrae. Temos aqui representantes da

área de políticas públicas do Sebrae. As micro e pequenas empresas não vivem sem

esse debate das políticas públicas. Queremos mostrar a nossa responsabilidade com

essa parceria, lembrando que o poder público é nosso grande parceiro, assim como a

iniciativa privada, através de todas as entidades representadas nesta mesa.

Contem com o Sebrae. O Sebrae contará com a Assembleia e continuará a contar

com as entidades privadas para avançar, por meio dos pequenos negócios, nessa

trajetória em prol do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
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Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-

MG  e  do  Sistema  Fecomércio,  Sesc  e  Senac;  Afonso  Maria  Rocha,  Diretor-

Superintendente do Sebrae-MG; Matheus Cotta de Carvalho, Presidente do BDMG,

representando  o  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Raphael  Guimarães

Andrade,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Desenvolvimento  Econômico,

representando  o  Prefeito  Municipal  Marcio  Lacerda;  Fábio  Veras,  Secretário  de

Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico; Wander Luís Silva, Presidente da

Federaminas;  Mário  Neto  Borges,  Presidente  da  Fapemig;  Roberto  Fagundes,

Presidente  da  ACMinas;  Marcelo  de  Souza,  Vice-Presidente  da  CDL;  Deputados

Fabiano Tolentino e Luiz Henrique, autores do requerimento que deu origem a esta

homenagem; Deputado Antônio Carlos Arantes, Presidente da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; senhoras e

senhores, boa noite.

A comemoração dos 40 anos do Sebrae-MG, da qual a Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais participa, com enorme orgulho, revive uma história vitoriosa

em prol do desenvolvimento das nossas micro e pequenas empresas. No ano de

1972, ainda chamada Ceag, como braço da Fundação João Pinheiro, e com o apoio

do  BDMG,  a  instituição  surgia,  sempre  guiada  pela  mesma missão,  tendo  muito

claros  seus  objetivos  e  prioridades:  a  promoção  dos  pequenos  negócios.

Colaborando diretamente para o desenvolvimento do Estado,  enfrentou e superou

desafios, sempre trabalhando ao lado dos pequenos empresários.

O imenso destaque do setor na economia do País pode ser constatado pelo fato de

que as empresas de menor porte já contribuem com a quarta parte do PIB do País,

mantendo  mais  da  metade  dos  empregos  formais  e  respondendo  por  40%  do

montante dos salários pagos. Em Minas, o Sebrae vem se mostrando continuamente

atento às demandas do mercado, desenvolvendo a gestão, promovendo o crédito e

incentivando  políticas  públicas.  Participou  ativamente  na  aprovação  e  na

regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que, além de facilitar a

abertura  do  negócio  próprio,  resultou  numa  presença  maior  do  segmento  nas

compras de produtos e serviços do setor público. Simultaneamente, o fortalecimento



739
____________________________________________________________________________

da categoria do empreendedor individual acompanhou o incremento da formação e

da capacitação dos profissionais, com o apoio à adoção de novas tecnologias e de

estratégias  de  sustentabilidade  dos  negócios.  É  assim  que  o  nosso  Sebrae  vem

colaborando para a construção de um Estado mais competitivo e sustentável, com

sua enorme capacidade de promover desenvolvimento com maior justiça social.

Referência nacional na construção de projetos estratégicos e no acompanhamento

de resultados, o Sebrae-MG vem obtendo cada vez mais respeito,  credibilidade e

prestígio.  Constitui-se,  neste  momento  de  sua trajetória,  um  dos  maiores  e  mais

importantes  patrimônios  de Minas Gerais.  A prosperidade dos pequenos  negócios

vem sendo acompanhada por um entendimento melhor das demandas do público,

justamente pela  segmentação do atendimento.  Com o Supersimples,  teremos,  no

Brasil,  até  2014,  10  milhões  de  empresas  cadastradas  e  formalizadas,  pagando

impostos com o mínimo de burocracia. As razões se acumulam, portanto, para que

festejemos  com  o  devido  entusiasmo  essas  quatro  décadas,  que  felizmente  se

traduzem em empresas saudáveis, produtivas, geradoras de emprego e voltadas para

a inovação. Com seu planejamento estratégico para a próxima década, a instituição já

vem pensando e delineando o futuro, o que nos faz antever um cinquentenário de

resultados ainda maiores e uma celebração à altura.

Aos seus dirigentes e a cada empreendedor ligado ao Sebrae-MG, nosso efusivo

abraço, por sua importância inequívoca para o povo e para o 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 a extraordinária de amanhã, dia 20, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do

dia 20/11/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada; aprovação - Registro de presença - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.501/2012; discursos dos Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz;

questão de ordem; discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz e André  Quintão;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação

das Emendas nºs 1 a 3; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.491/2012; encerramento da discussão; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz;

questões  de  ordem;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  questão  de  ordem;

discursos dos Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio e Pompílio Canavez; votação

do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da

aprovação  do  projeto,  salvo  emenda;  votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação  -

Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.499/2012;  discurso  do

Deputado  Sávio  Souza  Cruz;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação do projeto - Questão de

ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Ana

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

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

- Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas -  Rosângela  Reis  -  Sávio  Souza Cruz -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses
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Gomes - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h7min, 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)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa o requerimento do Deputado Lafayette de Andrada

em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei

nºs 3.501 e 3.491/2012 e o Projeto de Resolução nº 3.499/2012 sejam apreciados em

primeiro  lugar,  nessa  ordem.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar que a Assembleia Legislativa

de Minas recebe, com muita alegria, a visita de 25 alunos angolanos, doutorandos em

Direito pela UFMG. É bom assinalar que isso faz parte do programa Educação para a

Cidadania, da Escola do Legislativo.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  no  âmbito  do

Segundo Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social e altera a Lei nº 18.583, de 14/12/2009. A
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Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

Desejo  um  bom  dia  aos  senhores  e  às  senhoras  que se  fazem  presentes  nas

galerias do Parlamento Estadual. Sejam muito bem-vindos!

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

bancada da imprensa,  telespectadores  da  TV Assembleia,  servidores  públicos  da

área  da  saúde  que  aguardam  a  discussão  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  3.451,

cumprimento todos e peço ao Presidente para, antes de iniciar a discussão sobre o

projeto  em  pauta,  do  Governador  do  Estado,  que,  mais  uma  vez,  versa  sobre

empréstimo, dar uma satisfação aos servidores aqui presentes.

O projeto da área da saúde que está em discussão nesta Casa entrará na pauta da

reunião da tarde. Ele trata dos reajustes dos servidores. De antemão, solicito aos

Líderes do governo que discutamos, na parte da manhã, com os servidores públicos,

seus  dirigentes  e  uma  expressiva  parte  dos  funcionários  aqui  representados,

especialmente, a reivindicação ao Estado de emendas ao projeto que garantam aos

servidores do câmpus da Unimontes, da Secretaria de Estado de Saúde e da Escola

de  Saúde  a  inclusão  dos  benefícios  conquistados  a  partir  da  greve  ocorrida  na

Fhemig, nos hospitais, na Hemominas etc. Que eles também sejam incluídos nesse

projeto de lei.

Isso ainda não foi contemplado e estamos solicitando à base do governo atenção

especial a esses servidores que estão excluídos. Gostaria de saudá-los e de expor

aos Deputados o porquê da manifestação. Só para tranquilizá-los, nós, da Bancada

do PT, e também do PMDB - permita-me anunciar, Deputado Sávio Souza Cruz, Líder

do partido nesta Casa -, já nos comprometemos a apresentar as emendas, caso o

governo não as absorva, incluindo vocês, servidores, no projeto.

Sr.  Presidente,  eu  me  inscrevi  nesta  manhã  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº

3.501/2012, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar

operação  de  crédito  no  âmbito  do  Segundo  Programa  de  Modernização  da

Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e blá-blá-blá, blá-blá-blá.
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Em resumo, mais empréstimos. O Governador do Estado solicita a esta Casa mais

um pedido de empréstimo até o limite de R$9.225.000,00 da operação de crédito

autorizada pela lei estadual. E agora fará novo pedido de empréstimo por meio desse

projeto de lei. Já perdi a conta do valor do empréstimo solicitado este ano, mas, com

certeza,  ultrapassa  R$7.000.000.000,00.  Daqui  a  pouco  poderei  dizer  a  vocês  o

número exato dos empréstimos solicitados pelo Governador do Estado.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero iniciar a discussão já

anunciando a conclusão a que chego e o voto do PT em relação a esse e outros

pedidos - só hoje há mais dois pedidos de empréstimos. Começo pela conclusão, até

para  não  ser  interrompido  pelo  Presidente  da  Casa ou por  algum  Deputado  que

possa pensar que estou me desviando do assunto - veio discutir empréstimo e está

tratando de  outros  temas.  Não é  isso.  Não podemos desvencilhar  um  pedido  de

empréstimo  de  uma  análise  global  das  medidas  econômicas,  sociais  e  de

planejamento do governo. O empréstimo tem de ser visto na totalização da política

adotada pelo governo no Estado, senão se aprova empréstimo sem saber o que o

governo quer fazer com esse recurso financeiro, quais são seus objetivos, o que fez

até  hoje,  qual  a  saúde financeira  do  Estado,  para  que  servirá  esse  empréstimo,

quanto pagará de juros, como anda a implementação da sua política em relação à

educação, à saúde, aos benefícios sociais. É preciso fazer uma análise global. E é

exatamente o que farei resumidamente, Sr. Presidente, porque o tempo é curto.

Analisando como o governo se coloca em relação às políticas econômicas e sociais

hoje  em  Minas  Gerais  é  que  nós,  do  PT,  vamos  votar  contra  esse  pedido  de

empréstimo. Permitam-me os Deputados fazer essa análise mais global e não me

ater somente aos números desse empréstimo. E faço essa justificação até para que

não seja interrompido pelo Presidente,  repito,  ou  por  algum Deputado que possa

pensar  que estou  me desviando do assunto.  Não.  Farei  uma análise  global  para

justificar o nosso voto.

Deputado Sávio Souza Cruz, começo resumindo a política do governo e também

esse pedido de empréstimo da seguinte forma: taxas,  empréstimos,  propagandas,

aumento de impostos, endividamento, silêncio da mídia, aumento da carga tributária,

dívidas,  verba  publicitária,  taxas,  empréstimos,  propaganda.  Taxas,  empréstimos,
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propaganda;  taxas,  empréstimos,  propaganda;  taxas,  empréstimos,  propaganda;

taxas,  empréstimos,  propaganda;  taxas,  empréstimos,  propaganda;  taxas,

empréstimos,  propaganda;  taxas,  empréstimos,  propaganda;  taxas,  empréstimos,

propaganda;  taxas,  empréstimos, propaganda,  taxas,  empréstimos...  Pode parecer

enjoativo, mas assim tem funcionado o Estado de Minas Gerais: taxas, empréstimos,

propagandas; taxas, empréstimos, propaganda. Assim vai Minas Gerais: aumento de

impostos, endividamento, silêncio da mídia, aumento de carga tributária, dívida, verba

publicitária. Minas Gerais funciona dessa forma, e esta Casa funciona dessa forma: o

governo precisa de taxa, taxa terá; o governo precisa de mais impostos, impostos

terá; precisa de mais endividamento, endividamento terá; precisa de calar a mídia, a

mídia  se  calará.  E  a  Assembleia  Legislativa  vai  aprovando  os  pedidos  de  taxas,

empréstimos, propaganda do governo sem fazer uma análise crítica da situação do

Estado.  Nós,  da  Oposição,  evidentemente  não  concordamos  com  essa  linha

administrativa  de  planejamento  político,  orçamentário,  seja  lá  que  nome se  dá  a

essas medidas.

Deputado Durval Ângelo, quero fazer uma análise de cada um desses itens que vão

levar  o governo a esse tipo de medida. O primeiro diz respeito aos aumentos de

taxas.  Isso  não  é  de  hoje.  Pode  ser  repetitivo  falar  de  taxas,  empréstimos  e

propaganda  porque  essa  política  vem  desde  2003.  Desde  que  o  Senador  Aécio

Neves, aquele que fez falir Minas Gerais, assumiu o governo do Estado, essa política

teve início e vem se perpetuando até hoje. Confesso aos Deputados que eu tinha

esperança de que o Prof. Anastasia rompesse com esse estilo que o Senador Aécio

Neves, ao quebrar Minas Gerais,  impôs desde 2003.  Mas hoje confesso que não

tenho mais expectativa de que o Governador Anastasia mude uma vírgula sequer

desse quadro. Ele virou ventríloquo dos interesses de Aécio Neves e de sua política e

do seu projeto  único  de  querer  ser  um dia  Presidente  da  República,  fazendo do

governo do Estado trampolim para seus objetivos pessoais. O Governador Anastasia

não quer  e não pode,  é  escravo dessa política e  não vai  romper  com a  política

imposta desde 2003.

Deputado Sávio Souza Cruz, por isso essas taxas começaram no governo Aécio

Neves,  desde  2003.  Lembram-se  da  Taxa  de  Incêndio?  Minas  Gerais  tem  uma
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estranha Taxa de Incêndio. À época o Governador queria criar uma taxa de incêndio,

e até a CUT já chamava atenção para isso. Essa taxa seria para todos, até para

residências. Nós, da Oposição, fizemos tantas restrições, mostramos que isso era

contra os interesses do nosso povo, que conseguimos barrar a cobrança para as

residências,  mas  ela  foi  mantida  para  indústria  e  comércio,  trazendo  mais  carga

tributária,  aquilo  que  os  tucanos  dizem  que  não  gostam.  Até  hoje  essa  Taxa  de

Incêndio é paga pelos comerciantes e industriários. Deputado Adalclever Lopes, é

uma taxa que seria usada para que o Corpo de Bombeiros tivesse a sua maquinaria,

os seus caminhões como coisa do Primeiro Mundo. Na verdade, a Taxa de Incêndio

não significa que a pessoa que teve seu estabelecimento incendiado será ressarcida.

Não, a taxa é preventiva. Vocês já viram o Corpo de Bombeiros fazendo prevenção

de incêndio em algum lugar? Então, a taxa serve com um imposto a mais. Fiz um

parêntese porque essa é uma das taxas criadas em 2003 por Aécio Neves. Depois

vamos ver a criação de outras taxas. Antes, porém, concedo aparte ao Deputado

Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Quero somente um minuto para dizer a

V. Exa. e ao povo de Minas Gerais que a Taxa de Incêndio foi criada pelo Governador

Aécio Neves. E a emenda que acabou com a Taxa de Incêndio residencial foi  da

Bancada  do  PMDB.  Quero  somente  relembrar  à  população  de  Minas  que  uma

emenda  da  Bancada  do  PMDB  é  que  não  permitiu  que  se  cobrasse  essa  taxa

também das residências. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - É verdade, Deputado Adalclever. Isso mostra que a

Oposição desta  Casa não trabalha  com o  “quanto  pior,  melhor”.  A nível  nacional,

muitas vezes a Oposição à Presidenta Dilma trabalha com o “quanto pior, melhor”,

deixa ficar ruim para dizer que o governo é ruim. Não, aqui conseguimos extinguir a

Taxa de Incêndio para as residências. Talvez, se a Taxa de Incêndio tivesse vingado,

o povo sentisse mais na pele o que é política de criação de taxa. Essa, felizmente,

conseguimos extinguir. Mas pagam ainda essa taxa, repito, o comércio e a indústria.

Recentemente o governo criou a taxa minerária. Não podendo ou tendo dificuldade

em cobrar a taxa minerária, porque ela se assemelha muito mais a imposto e teria

óbices constitucionais e legais, o governo fez uma peripécia, algo tão estranho com
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essa taxa minerária, que ele, governo, pode deixar de cobrar um valor de até 70%

dela conforme o ano e a escolha do próprio governo. Ele vai escolher o valor que vai

cobrar  de  taxa  das  mineradoras.  Por  isso  ela  foi  apelidada de Taxa 2,  porque é

variável  conforme  o  ano.  E  pode  ser  variável  conforme  o  ano  eleitoral.  As

mineradoras podem pagar menos num ano eleitoral. Por isso eu a apelidei de Taxa 2,

é  a  maior  novidade na criação de taxas em Minas Gerais.  E  há  uma política  de

aumento, Deputada Maria Tereza, de impostos e taxas relevantes em Minas Gerais.

Lembro o ICMS da luz e o ICMS da água, os mais caros do Brasil. Deputado Jayro

Lessa, V. Exa. sabe bem disso, pois já se rebelou contra essa questão. O governo

não tem a menor parcimônia em cobrar a maior delas, a Copasa e a Cemig. E ele

vive da taxação das indústrias, do comércio e do contribuinte, que pagam conta de

água  e  luz  muito  caras,  aumentando  o  custo-Brasil.  O  governo  cobra  taxas

caríssimas,  contas  caríssimas.  Ele  vive  disso  e  agora  está  com  uma  campanha

extraordinária  contra  a  diminuição  da  conta  de  energia  elétrica  no  Brasil.  E  a

Presidenta Dilma está levando a ferro e fogo essa diminuição. Vou falar disso depois.

Outro componente do aumento de carga tributária no Estado é o ICMS da água e o

ICMS da luz, é um verdadeiro absurdo o que o governo cobra de taxação. E ele vive

desses ICMS altíssimos cobrados das indústrias, do comércio e das pessoas, que

pagam água  e  luz  caras  em Minas  Gerais,  aliás  a  mais  cara  do  Brasil.  Essa é,

portanto, a política colocada pelo governo na cobrança dessas taxas e impostos aqui

no Estado de Minas Gerais. Isso já foi denunciado aqui muitas vezes por nós.

Senhores e senhoras, o governo taxa também a educação. Quando falo de taxa,

falo de tributação, Deputados e Deputadas. É claro que não existe taxa da educação,

mas  o  governo  taxa  a  educação.  Como?  Não  cobrando  taxa,  simplesmente  não

investindo na educação os 25% constitucionais. O governo faz um TAG, o Tribunal de

Contas do Estado permite ao governo pagar menos, investir menos na educação do

que manda a Constituição.

Só neste ano, educação e saúde somarão R$1.400.000.000,00 a menos, se o tal do

Termo de Ajustamento de Gestão for seguido à risca, como está assinado o acordo

entre o governo e o Tribunal de Contas. O Ministério Público continua na Justiça, e o

governo  continua  recorrendo  para  não  cumprir  a  Constituição.  Infelizmente,
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conseguiram derrubar uma liminar, mas o Ministério Público recorrerá. Diz o Líder do

Governo que o governo cumprirá, e ficaremos de olho para ver se cumprirá o mínimo

percentual  na  educação e na  saúde.  Até  o ano passado,  não  cumpriu,  e  o  TAG

permite não fazê-lo, o que mostra uma má intenção do governo em investir menos,

como tem feito, na educação e na saúde. No ano que vem, idem, pois o TAG permite

ao governo um investimento menor. Então, há uma taxação nos serviços de saúde e

de educação para menos, possibilitando, portanto, um investimento menor.

Os servidores que aqui estão e são da área da saúde sabem muito bem o que

significa  investimento  menor  em  saúde,  como,  por  exemplo,  o  fato  de  o  servidor

administrativo  do  câmpus  da  Unimontes  não  ter  sequer  o  mesmo  aumento  dos

outros, já que o governo alega não ter recursos para a saúde. Ele não aplica sequer o

mínimo  constitucional  de  12%  desde  2003,  deixando  um  déficit  de

R$14.000.000.000,00 nessa área. Isso foi o que o governo Aécio-Anastasia deixou de

investir em saúde pública, desde 2003, e o mesmo acontece com a educação. Essa é

a  política  do  governo  do  ponto  de  vista  das  taxas,  do  aumento  de  impostos,  do

aumento das contas dos contribuintes, da retirada de investimento da educação e da

saúde, do aumento da carga tributária. É assim que o governo vive: do aumento de

taxas.

O segundo ponto, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, diz respeito ao empréstimo

que  o  governo  pede  incessantemente  a  esta  Casa  Legislativa  e  também  ao

endividamento geral de Minas. O Estado reclama que tinha uma dívida enorme com a

União.  Aqui,  faço  um  parêntese  para  criticar  também  a  política  da  Mesa  da

Assembleia  Legislativa,  aproveitando  a  presença  do  Deputado  Dinis  Pinheiro.  A

Assembleia Legislativa fez uma enorme propaganda no sentido de que pagar juros de

dívidas  altas  significa  ter  menos  escolas,  saúde,  etc.;  enfim,  fez  uma  enorme

propaganda dizendo que o  problema era da União,  pois  havia  um endividamento

grande e juros  altos.  Ressalto que eram juros contratados pelo  governo Azeredo,

tucano com tucano. Na época, eles fizeram um acordo, e Minas Gerais paga, até

hoje,  esse  endividamento  e  seus  juros.  A  dívida  já  está  acima  de

R$70.000.000.000,00.

Contraditoriamente, agora se pede mais um empréstimo, e a base do governo o
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defende. Perguntamos: mais empréstimo para quê? Eles alegam que é para mais

saúde e educação. E eu questiono: ora, mas não era o próprio endividamento que

significa  menos  escola  e  menos  saúde?  Veja  que esquizofrenia,  Deputada Maria

Tereza Lara: o governo reclama de ter que pagar um empréstimo e, depois,  pede

outro. Alega que os juros da Dilma são menores, mas aí pergunto: quem eram os

agiotas  que a base do governo dizia estar  aqui  em Minas Gerais? Era Fernando

Henrique Cardoso? Era Aécio Neves, à época Presidente da Câmara? Eram eles os

agiotas que estabeleceram aqueles juros altíssimos? Os juros da Presidenta Dilma,

então, são bondosos, não é? Vocês estão agora atrás desses juros, apesar de terem

contraído os juros dos agiotas da época do PSDB, de FHC e do FMI com o voto

contrário  das  Bancadas  do  PT  e  do  PMDB,  que,  desde  o  início,  alegaram  ser

incorreto fazer aquele tipo de empréstimo, não é isso, Deputado Antônio Júlio? Hoje,

reclamam daquele empréstimo, mas querem mais e mais.

Portanto, a política do governo é pedir empréstimo. Deputado Sávio Souza Cruz, no

dia 20, faremos uma reunião para discutir a situação da Cemig. Na semana passada,

vi  o  Senador  Aécio  Neves,  aquele  que  quebrou  Minas  Gerais,  comemorar  o

empréstimo que conseguiu no Senado e que, infelizmente, foi aprovado nesta Casa,

com o nosso voto contrário. O Senador que quebrou Minas estava eufórico, pois tinha

conseguido agilizar um empréstimo de R$2.000.000.000,00. Assim, o Estado pegará

um empréstimo da instituição privada e pagará a Cemig de uma vez.

Por quê? Porque, segundo ele, os juros da Cemig eram muito altos e ele precisava

pegar um empréstimo com juros mais baixos para pagar a Cemig de uma só vez.

Esse foi um empréstimo aprovado aqui e denunciado por nós na época. Vejam bem,

telespectadores, o que significa o mais estranho pedido de empréstimo a que eu já

assisti  e  que  o  Senador  que  quebrou  Minas  Gerais  comemorava  no  Senado.  O

governo do Estado pega R$2.000.000.000,00 de uma instituição particular e vai pagar

de uma só vez à Cemig. Segundo ele, vai pagar juros menores a essa instituição do

que pagaria à Cemig. Quem é o sócio majoritário da Cemig? Não é o governo do

Estado? Sendo sócio majoritário, o governo do Estado não poderia fazer um acordo

com a Cemig para reduzir a taxa de juros? Não seria simples? Mas não.

Então  pergunto  aos  telespectadores:  por  que  pedir  esse  empréstimo?  Que
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empréstimo  é  esse  tão  estranho?  Por  que  o  Governador  Aécio  Neves,  que  não

costuma  ser  tão  frequente  no  Senado,  ficou  lá  uma  semana  para  agilizar  esse

empréstimo? Porque R$2.000.000.000,00 entrarão de uma vez na Cemig. Entrarão

para  os  sócios,  para  os  acionistas  da  Cemig.  Isso  significa  que  os  acionistas

particulares  da  Cemig  receberão  um  grande  montante.  Entre  esses  acionistas  -

pasmem,  senhores  telespectadores,  Deputados  e  Deputadas!  -  está  a  Andrade

Gutierrez, que entrou de gaiata como sócia da Cemig. Ela receberá em torno de 15%

de uma vez do que será pago à Cemig. Isso representa, Deputada Maria Tereza Lara,

por  baixo,  R$300.000.000,00.  O Senador Aécio Neves virou lobista  assumido dos

sócios minoritários da Cemig, especialmente a Andrade Gutierrez. O Senador que

quebrou Minas estava eufórico por esse empréstimo porque são serviços prestados à

Andrade Gutierrez, uma das maiores financiadoras da sua campanha. Isso, Deputado

Sávio Souza Cruz, à luz do dia, à vista de todos. E a nossa imprensa, silenciada,

nada  diz;  e  a  Assembleia  Legislativa,  silenciada,  tudo  aprova,  apesar  de  nosso

protesto e de ficar claro o escândalo do empréstimo da Cemig que eu mostrei aqui

com toda a clareza possível e que creio que todos entenderam. Agora a Cemig irá

apoderar-se desse empréstimo para pagar a seus sócios minoritários. E a Andrade

Gutierrez entrou lá agora, sem ter nada a ver com o passado da dívida, mas vai,

evidentemente, ganhar seus poupudos dividendos, da ordem de R$300.000.000,00.

Mas o Senador que quebrou Minas não para por aí. Agora quer derrubar a medida

provisória da Presidenta Dilma que vai abaixar a conta de luz. Vocês sabiam disso?

Vou explicar como: a Presidenta Dilma fez uma medida provisória, o que já estava

previsto na concessão de energia elétrica feita anteriormente, ainda no governo do

Presidente Fernando Henrique. Haveria o momento de renegociação dos contratos

com as  concessionárias  de  energia  elétrica.  A Presidenta  Dilma está  antecipando

esse momento para diminuir a conta de luz. Deputado Jayro Lessa, V. Exa., que se

interessa muito por isso, é uma boa medida provisória porque vai trazer para este

momento  a  renegociação  com  as  concessionárias  de  luz  e  dar  à  população  um

desconto na conta de luz em torno de 19%, e, às indústrias e ao comércio, de mais

de 28%.

Essa é uma boa medida da Presidenta Dilma. Como ela fará isso? A concessão
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para a energia elétrica tinha determinado preço. Esse preço incluía a construção das

usinas. Mas isso já foi pago durante 20 ou 30 anos por nós, que pagamos as contas

de luz. Quem paga conta de luz paga o preço da construção das usinas. As usinas já

receberam dinheiro necessário para repor o que foi gasto na sua construção. Daqui

para a frente as concessionárias não têm mais de gastar com construção de usinas,

têm de fazer a transmissão de energia, dar manutenção e outras coisas que geram

custo  muito menor.  Então,  agora vivemos outro  momento que é  o de  negociar  a

queda da energia. É isso o que a Presidenta Dilma está fazendo.

Quem pula à frente para defender os interesses das concessionárias de energia

elétrica? O Senador Aécio Neves, aquele mesmo que quebrou Minas. Sempre ele.

“Não!  Não mexam  com os  acionistas!”  A Cemig  logo  grita:  “Não  mexam com  os

nossos acionistas!”.  Ou seja: “Não mexam com a Andrade Gutierrez!  Não mexam

com os nossos acionistas! Não mexam com a Andrade Gutierrez! Tirem as mãos da

Andrade Gutierrez! Ela merece os nossos dividendos! Ela merece os nossos lucros! A

Andrade Gutierrez não pode ser prejudicada nesse acordo da Presidenta Dilma, que

vai baixar a conta de luz! O povo que continue pagando os dividendos para a Andrade

Gutierrez”.

O Senador Aécio Neves, na maior desfaçatez, está ameaçando ir à Justiça para

impedir que as contas de luz baixem, para poder garantir dividendos aos acionistas. E

a Cemig diz: “Não renovo os contratos das empresas de energia elétrica”. Portanto,

quer  criar  um  impasse  e  rejeitar  a  medida  provisória.  O  PSDB  fez  centenas  de

emendas ao projeto relativo à medida provisória da Presidenta Dilma, para impedir

que  a  medida  provisória  ande  na  Câmara.  O  que  significa  isso,  Deputado  Jayro

Lessa? Que estão atrasando a diminuição do custo Brasil. E V. Exa. sabe muito bem

que diminuir o custo da energia elétrica em 28% é fundamental para a indústria. Mas

o Senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas, não tem esse interesse. E agora

vem falar: “Não! Nós não podemos romper contratos com as empresas privatizadas”.

Aí volta o velho discurso da privatização e da “privataria”  tucana, tão denunciada.

Desmascara-se o Senador Aécio Neves; tira-se a máscara dele agora. E ele está

pulando no Senado, para garantir às concessionárias de energia elétrica o que elas

mamam sempre, os altos preços que cobram na conta de luz e que, repito, já foram
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pagos  pelo  povo  brasileiro  e  pelas  indústrias,  pelo  comércio  e  por  todos  que  já

pagaram pela construção dessas usinas.

É hora de baixar o preço. Todo o apoio à medida provisória da Presidenta Dilma. O

Senador Aécio Neves não pode deixar e não pode parar o País com artimanhas e

com o silêncio da imprensa. Jayro Lessa, não vemos uma linha na imprensa mineira

sobre esse absurdo. Vamos ou não vamos aprovar a medida provisória da Presidenta

Dilma? Estamos de olho, Senador Aécio Neves. Não pode ser tudo para a Andrade

Gutierrez e  nada para  o  povo.  Sabe quantos  bilhões  a  mais  significaria  aqui  em

Minas,  se não conseguíssemos essa medida provisória da Presidenta Dilma para

distribuir dividendos? Sabe quanto, Deputado Celinho do Sinttrocel, em 20 anos, o

que  quer  a  Cemig?  Grande  parte  dos  dividendos  desses  20  anos  vão  para  os

acionistas da Cemig, em especial para a Andrade Gutierrez. É isso o que está em

jogo: R$31.000.000.000,00 em 20 anos. É melhor que esses R$31.000.000.000,00

vão às mãos da Andrade Gutierrez e acionistas ou que esses R$31.000.000.000,00

sejam divididos  para  o  povo brasileiro,  inclusive  para as  indústrias  e o comércio,

diminuindo-se o Custo Brasil e diminuindo-se as contas de luz no Estado de Minas

Gerais? Não podemos permitir que os interesses dos acionistas da Cemig barrem o

procedimento dessa diminuição.

Aproveito este momento de discutirmos esse empréstimo para fazer uma ligação

com o empréstimo que foi feito para a Cemig,  de R$2.000.000.000,00,  dos quais

R$300.000.000,00 vão para a Andrade Gutierrez, para mostrar a vocês o que está em

jogo em Minas Gerais e por que o Senador que quebrou Minas está tão alvoroçado

para manter os privilégios dos acionistas da nossa Cemig aqui no Estado de Minas

Gerais.

O Deputado Sávio Souza Cruz solicitou a realização de uma audiência pública, com

os Deputados Celinho do Sinttrocel e Duarte Bechir, para o dia 20. Precisamos fazer

uma discussão séria sobre a questão da medida provisória e da Cemig. Em vez de o

Estado ficar preocupado em pedir empréstimo aqui, em pedir empréstimo lá e atolar-

se  em dívida,  deveria  haver  um planejamento de gestão,  o  que infelizmente  não

vemos acontecer  em Minas Gerais.  Portanto,  Deputado Sávio Souza Cruz,  nesse

acordo da Cemig, temos um negócio da China; nada de PIB da China; o PIB da China



752
____________________________________________________________________________

era só propaganda. O Deputado Sávio Souza Cruz sempre fala no PIB da China de

Minas. O Anastasia anunciou com o Aécio o PIB da China. Nada. O que existe é um

negócio da China para a Andrade Gutierrez e para os acionistas. Esse negócio da

China existe; PIB da China é fantasia; negócio da China é realidade. É o que está

acontecendo em Minas Gerais.

Passo  à  análise  do  terceiro  ponto  do  governo.  Disse  várias  vezes  aqui:  taxa,

empréstimo  e  propaganda;  taxa,  empréstimo  e  propaganda;  taxa,  empréstimo  e

propaganda;  taxa,  empréstimo e propaganda.  Agora  chegarei  às  propagandas,  às

polpudas verbas publicitárias, que são bilhões desde 2003, e o silêncio da mídia é

absoluto. Nem o Mineirão cheio de torcedores do Atlético, do Cruzeiro e do América,

em um jogo contra a Argentina, fazendo saudação ao Maradona e ao Senador que

quebrou Minas, foi capaz de romper o silêncio da imprensa. Nem o Mineirão cheio fez

isso. Nada rompe o silêncio da imprensa; nada. As verbas publicitárias estão lá. Os

Deputados  da  Oposição  são  proibidos  de  aparecer  nos  jornais  e  na  imprensa

aecistas. Os jornais só divulgam o que lhes é permitido.

Minas Gerais é a ilha da fantasia. Aqui só se fala do problema dos outros. Nosso

Estado não tem problema, é perfeito, aqui a saúde é perfeita. Problemas de hospitais

não existem. Há servidores insatisfeitos? Há meia dúzia de agitadores, comunistas,

petistas, peemedebistas, “cutistas”, “asthenguistas” e “sindi-saudistas”. Esses são os

funcionários que aqui reclamam. Não existe insatisfação em Minas Gerais. A Minas

de Andrea Neves e Aécio Neves, Senador que quebrou o nosso Estado, não pode ser

publicada. Aqui em Minas Gerais impera o Estado da perfeição: a saúde é perfeita, a

educação é perfeita. Este é o melhor Estado, que ganha tudo quanto é maratona, de

matemática e de biologia. O Estado é perfeito.

As  professoras  estão  alegres  na  televisão,  dando  aulas  com  uma  felicidade,

ganhando muito dinheiro, e não estão apertadas. “Isso é mentira. Elas comem do

bom e do melhor das merendas públicas. Não são sequer proibidas. Isso é mentira do

Deputado Rogério Correia.  Isso é calúnia do Deputado Sávio Souza Cruz.  Isso é

mentira do Deputado Pompílio Canavez e dos Deputados do PMDB e do PT. Eles são

mentirosos.”

Eles ficam falando sobre essa Minas real que, na verdade, não existe. Dizem que



753
____________________________________________________________________________

Minas é perfeita  e  boa,  que tem o  PIB da China,  que é o Estado do Aécio  que

governará o Brasil e o levará às melhores condições do Planeta. Dizem que ninguém

consegue fazer como ele. A mídia anuncia isso.  A mídia é aecista, com polpudas

verbas,  bilhões.  Nunca  vimos  tanta  verba.  Por  isso  há  esse  silêncio  da  mídia,

absoluto e geral. Quando se fala contra, é perseguido. Deputados são ameaçados de

ter o mandato cassado. Até isso já houve nesta Casa. Outros são ameaçados quando

dizem que o Senador quebrou Minas e quando falam da sua relação. Repito que nem

o Mineirão lotado com torcedores do Atlético, do Cruzeiro e do América foi capaz de

romper o silêncio da mídia,  quando fizeram a saudação ao Maradona e ao Aécio

Neves. Nem assim, isso extrapolou os muros do Mineirão.

Kajuru tentou, mas foi demitido. Vocês se lembram disso? Pobre Kajuru. Ele foi

tentar expor a realidade de Minas e foi demitido. Assim funciona a mídia de Andrea

Neves, a “Goebbels das Alterosas”, aquela poderosa que controla a imprensa com

todo o rigor, como disse o Deputado Sávio Souza Cruz. Portanto, essa é a terceira

faceta do  governo:  as  verbas publicitárias,  a propaganda.  O governo vive dessas

ilusões.

Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  concluo  dizendo  o  seguinte:  para  que  esse

empréstimo? Para  isso? Para  mais  verbas de propagandas? Para  construir  outra

Cidade Administrativa de R$1.500.000.000,00? Essa foi a obra mais cara do Senador

Aécio  Neves,  aquele  que  quebrou  Minas.  A  sua  obra  mais  cara  foi  a  Cidade

Administrativa,  que  custou  R$1.500.000.000,00.  Foi  uma  obra  desnecessária  do

ponto de vista das prioridades do Estado. Os servidores poderiam recuperar o Centro

da cidade com os prédios públicos. E era essa a política anterior da Prefeitura de

Belo Horizonte. Mas construíram um prédio que se parecesse com a obra de Brasília.

Sempre repito isso. É bom repetir, pois, pelo menos, daqui isso sai, pois na imprensa

não sai uma linha. Então, tenho de dizer isso aqui diversas vezes, para ver se as

pessoas escutam. A Brasilinha do Aécio, ou seja, a Cidade Administrativa, foi feita 50

anos depois da de Juscelino, Deputado Pompílio Canavez. Nem moderna ela é. O

Senador  Aécio  Neves,  como  Governador  do  Estado,  quis  parecer  ser  moderno.

“Imitarei o Juscelino.” E, 50 anos depois, fez uma Brasilinha. Para que ela serve? Os

servidores não estão satisfeitos lá.
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O problema do metrô não está resolvido. Os servidores reclamam desse transporte,

o  trânsito  piorou.  Todos  estão  amontoados  em  três  prédios  enormes,  um  do

Governador e dois onde ficam os servidores. Há problemas de toda natureza, com

elevador, com rachaduras, etc., sem contar o alto custo, ou seja, R$1.500.000.000,00.

Aumentou o custo. Na era da internet, os servidores ficam concentrados nesse local.

Seria lógico descentralizar, e não centralizar os servidores em um local apenas. Ficou

distante do público,  que não vai lá,  para parecer um governo moderno. Criou um

centro  administrativo,  a  Brasilinha,  para  lembrar  Juscelino,  para  a  campanha

presidencial.

Assim funciona Minas Gerais. O governo é um comitê eleitoral, um birô eleitoral do

Senador Aécio Neves. Assim vai funcionando Minas Gerais.

Por que vamos conceder esse empréstimo, se o governo não presta contas? Mais

empréstimo para quê? Quantos bilhões já temos de empréstimo? A Assembleia vai

viver disso? Aumenta taxa, faz empréstimo, paga juros do empréstimo, tira recurso da

educação e da saúde. Até quando essa será a política a ser implementada? Esses

são os motivos pelos quais votamos contrariamente aos pedidos de empréstimo aqui

apresentados.  Não  há  política  de  planejamento  que  justifique  o  pedido  de

empréstimo. Foi feito empréstimo até para comprar viaturas para a Polícia Civil. Claro

que comprar viatura é bom, mas isso deveria ser feito com o dinheiro do Estado. Se é

necessário pegar dinheiro emprestado para comprar viatura para a Polícia Civil,  é

porque  as  finanças  do  Estado estão  muito  mal.  A verdade  é  que  o  Estado  está

quebrado. Durante a campanha eleitoral, o Senador Aécio Neves visitou as cidades e

prometeu recursos  do  Estado para  esses Municípios.  Como? Não é verdade.  Se

perguntarem aos servidores da Emater como andam com os carros da empresa, eles

vão  responder  o  seguinte:  “Quando  o  Prefeito  coloca  gasolina,  andamos.  Se  o

Prefeito  não  coloca,  não temos  recurso  para  fazê-lo”.  É  ou  não é  verdade? Nas

escolas, se as professoras não comprarem o cafezinho, não tomarão cafezinho. Da

merenda escolar elas estão proibidas. Na repartição pública, a mesma coisa. Estão

tendo  de  comprar  até  papel  higiênico  porque  o  Estado  não  disponibiliza  se  a

Prefeitura não disponibilizar. Temos um Estado quebrado, falido - o Senador Aécio

Neves quebrou Minas -, e os pedidos de empréstimo são cada vez mais constantes.
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Já devemos R$80.000.000.000,00. Aquela dívida que o Azeredo fez aumenta a cada

dia, e mais dívidas são contraídas. Como renegociar a dívida? Aqueles juros não

eram bons, mas esses são, então vamos continuar a política de empréstimo.

Não  há  uma  política  de  planejamento  para  crescimento  e  desenvolvimento  do

Estado de Minas Gerais. É por isso que a nossa posição é contrária à aprovação de

mais empréstimo para o governo. Deputadas e Deputados, fico devendo o número

concreto de todos os empréstimos deste ano, depois lhes passarei a totalização.

Hoje temos mais dois pedidos de empréstimo. A própria Secretária Renata Vilhena,

que encaminhou o pedido de empréstimo, vai  explicitar  aqui  os valores que pode

fazer de empréstimo. Nesse caso, ela solicita  ao BNDES mais R$4.674.242,98. É

muito dinheiro. Da primeira vez que votamos aqui, em agosto, foram R$7.000.000,00.

Acho que agora são mais R$7.000.000.00. Tenho de fazer a conta, mas, com certeza,

só este ano o governo pediu mais de R$10.000.000,00 à Assembleia Legislativa. Há

um dado estranho, que me esqueci de dizer: quem vai pagar esse empréstimo?

Será o Governador Anastasia? Não. Todo pedido de empréstimo é para o próximo

governo.  Então,  o  próximo  governo  terá  de  iniciar  o  pagamento  de  todos  os

empréstimos. Pelo TAG, o próximo governo terá - o atual tinha de fazer isso, mas não

faz - de cumprir a Constituição no que diz respeito a saúde e educação. O TAG vai

até 2014. Se em 2014 não der para pagar, ele perde. Aí, O Tribunal de Contas o

autoriza a cumprir o TAG - aquele que tira verbas da saúde e da educação - em 2015.

Então, o próximo governo vai pagar mais juros de todos os empréstimos que estão

sendo feitos e que começam a vencer em 2015. Terá também, ao mesmo tempo, de

pagar os 12% da saúde e os 25% da educação, que serão cobrados a partir de 2015,

conforme a  Constituição,  embora  isso devesse estar  sendo feito  desde já.  Vejam

bem: o próximo governo estará literalmente encalacrado.  Essa é a política  que o

governo de Minas está adotando.

Quis aqui, Deputado Pompílio Canavez, passar a posição da nossa bancada e por

que  estamos  votando  contrariamente  ao  pedido  de  empréstimo.  Às  vezes,  um

Deputado da Situação diz: “O PT e o PMDB estão contra os empréstimos que serão

utilizados para construir as nossas escolas e mais estradas”. Aliás, para a construção

de  estradas,  para  o  programa Caminhos  de  Minas  eles  pedem  sempre.  É  tanto
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empréstimo para esse programa que o apelidei de Caminhos para a América Latina,

porque, com todos esses empréstimos, poderiam asfaltar  a América Latina inteira.

Não vemos isso. Agora, esse pedido de empréstimo é novamente para o Caminhos

de Minas. Todo empréstimo tem a mesma justificação. Então, são os empréstimos de

Minas. A verdade que Caminhos de Minas são os empréstimos de Minas. É isso que

está acontecendo em nosso Estado.

Depois vão dizer: “Vocês estão contra a construção de estradas”. Claro que não,

mas o caminho para isso é endividar o Estado? O que o Estado fará depois? Como

vai  pagar  a  suas  professoras,  seus  médicos,  suas  enfermeiras,  seus  agentes  de

saúde? Como vai pagar aos que estão trabalhando no câmpus da Unimontes e hoje

estão aqui pedindo a aprovação de uma emenda? Como o Estado vai aumentar o

salário  de vocês? O Estado fez tanto empréstimo que tem dinheiro somente para

pagar dívidas. Aí, a Assembleia Legislativa vai fazer uma propaganda: juros não sei o

quê, menos escolas, não vamos pagar. Isso não é política, pedem empréstimo para

reclamar depois. Aí, a Assembleia Legislativa faz propaganda na televisão. A Dilma,

coitada, “paga o pato”: está tudo concentrado nas mãos da Dilma. O Azeredo e o

FHC fizeram o empréstimo, os juros são altos. O PSDB faz um mau negócio, depois

cobra da coitada da Dilma, que tem de ser responsável pelos problemas do Brasil e

de Minas. Ora, se for assim, podem tirar o governo de Minas, porque sabem somente

reclamar que o governo federal não ajuda. Por mais que o governo ajude, dizem que

não  ajuda.  Nunca  vi  tanta  ingratidão.  Pedem  ao  governo,  vão  lá,  assinam  os

convênios, sorriem, tiram fotos com a Dilma. Nos “outdoors” da propaganda eleitoral,

Deputado Elismar Prado -  não sei se isso ocorreu no Triângulo -,  vi  até fotos de

Deputados do Aécio com a Dilma e com o Lula. Pegavam carona na popularidade da

Presidenta, mas chegam aqui e “metem o pau” na Dilma. A Dilma é a culpada.

Não são capazes de fazer  uma análise crítica da situação do Estado de Minas

Gerais porque têm de proteger o Senador que quebrou Minas, o Aecinho. Esse tem

de  ser  protegido.  O  homem da Andrade Gutierrez,  o  lobista  das  concessionárias

elétricas de Minas, o homem que defende os velhos acordos neoliberais. Agora, diz

que vai assumir o discurso da privatização. Aleluia! Eles nunca deixaram de fazê-lo,

sempre foram privatistas. Agora, dizem que vão assumir isso. Pelo menos ficará mais
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claro o tipo de discurso, para que possamos fazer debates.

Sr.  Presidente,  retomo o  assunto  que iniciei.  Os servidores que estão  aqui  têm

interesse no projeto de lei que está na pauta da reunião da tarde. Depois de muita

luta, os servidores conquistaram um reajuste.

Uma  parte  expressiva  da  saúde  ficou  fora  desse  acordo,  especialmente  os

servidores do câmpus da Unimontes, que estão aqui e são muito bem-vindos. Está

presente uma grande delegação do Norte de Minas, da nossa querida Montes Claros,

a quem mando um abraço especial. Os trabalhadores da Escola de Saúde também

estão  presentes,  fazem  um  importante  trabalho  e  permanecem  fora  do  acordo.

Lembro, ainda, os trabalhadores da Secretaria de Saúde, que não foram incluídos no

reajuste. O que estamos solicitando? A inclusão deles no projeto para que recebam o

mesmo que os demais servidores da saúde, não é isso, Tomás? Salvo engano, essa

é a reivindicação central.

Deputado Hely Tarqüínio,  desejamos que eles sejam incluídos e que tenham os

mesmos  direitos  que  os  demais  servidores  da  saúde.  Não  seria  justo  dar  a  um

reajuste a um servidor da saúde e esquecer os demais. A saúde funciona como um

todo, não é apenas o hospital. Esse só funciona com oserviço prestado pelos outros

servidores da saúde. Esse é o entendimento. Na parte da tarde, o projeto entrará em

pauta. Gostaríamos de fazer com o governo um debate a respeito da inclusão deles.

Se isso acontecer,  essa emenda será incluída pelo próprio governo,  e votaremos

rapidamente o projeto. Caso contrário, já me comprometi com eles a apresentar a

emenda por meio do PT. O Deputado Sávio Souza Cruz também já autorizou isso em

nome  do  PMDB  -  permita-me  falar  em  seu  nome.  Assim,  apresentaremos  as

emendas  relativas  aos  três  setores,  em  nome  do  PT  e  do  PMDB.  Preferíamos,

entretanto,  que não  fosse apenas  uma demarcação  de  posição.  Para  nós,  basta

apresentar emenda para demarcar posição. Se os Deputados da base aprovassem,

provavelmente  depois  o  governo vetaria.  Espero  que assim  seja,  ainda que para

pressionar o governo. Entretanto, o melhor era que o governo fizesse um acordo com

os servidores,  conforme estamos tentando,  daí,  a  presença deles  nesta Casa.  Já

encaminhamos essa solicitação aos servidores da Casa.

Sr.  Presidente,  aproveito para trazer  outra preocupação sobre uma situação em
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Minas que diz respeito ao Tribunal de Contas. Faço um apelo ao Tribunal de Contas

para que vá fundo em relação às denúncias que lá chegaram e que estão sendo

averiguadas sobre o superfaturamento das obras no Mineirão e no Independência.

Outro dia, o jornal “Hoje em Dia” publicou uma matéria na primeira página dizendo

que  há  um  déficit  de  R$111.000.000,00,  que  há  superfaturamento,  sendo  dessa

ordem o prejuízo do Estado. O Tribunal de Contas se informou a esse respeito, mas,

até o momento, não vimos sequer uma medida do governo nem para esclarecer essa

questão.  Enquanto  o  povo  comemora,  o  dinheiro  público  é  gasto  de  forma

desconhecida. Estou vendo o governo fazer uma grande propaganda, dizer que estão

em dia as obras do Mineirão. Entretanto, há uma auditoria que cobra obras pagas que

não foram feitas;  há denúncia de superfaturamento feita  pela auditoria  do próprio

Tribunal de Contas.

Essas  averiguações  precisam  ser  feitas.  Às  vezes,  tratamos  do  assunto,  e  o

governo diz que estamos querendo atrasar a obra do Mineirão e do Independência

para a Copa. Ora, é fácil: faz-se superfaturamento, devem-se R$111.000.000,00, e

alega-se que é pela rapidez. Vale tudo para o povo poder assistir  aos jogos? É a

política do vale-tudo!

Deputado Elismar Prado, tratei de um assunto que sempre é debatido por V. Exa.,

que  é  a  Cemig.  Vou  repetir  o  que  já  disse  porque  é  importante  e  V.  Exa.  está

acompanhando: o Senador Aécio Neves, que quebrou Minas, está ameaçando entrar

com uma ação no Supremo Tribunal Federal.  Estranho o STF, pois o recurso dos

tucanos é sempre lá.

Ele está ameaçando derrubar a medida provisória da Presidenta Dilma que baixa as

tarifas; disse que vai recorrer ao STF. Não sei se V. Exa. viu essa matéria no “Valor

Econômico”. Isso só foi divulgado por alguns jornais. Como disse, a grande mídia de

Minas não divulga nada, mas ele disse que vai entrar com uma ação para derrubar a

medida  provisória.  V.  Exa.  sabe  que  a  medida  provisória  vai  baixar  o  preço  da

energia, e o Senador disse que vai entrar com essa medida provisória. Vejam bem:

virou agora lobista das concessionárias de energia elétrica. Não é um defensor como

instrumento de  estatal.  Isso somos nós.  Os acionistas  da  Cemig,  notadamente  a

Andrade Gutierrez, agradecem, porque, com o preço da luz mais alto, haverá mais
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dividendos, mais lucro para a Andrade Gutierrez, que estranhamente entrou para a

Cemig quando o Aécio comprou a Light no Rio. A Andrade Gutierrez, que era sócia da

Light, entrou como sócia da Cemig, comprando as ações da Southern, aquela em que

o Azeredo fez “privataria”. Então hoje ela é sócia minoritária da empresa por meio da

compra das ações da Southern, que estava falida e não pagou ao BNDES. Agora a

Andrade  Gutierrez  mama  nos  dividendos.  Só  com  o  empréstimo  de

R$2.000.000.000,00 que o Senador  Aécio Neves estava agilizando no Congresso,

infelizmente  aprovado  nesta  Casa,  ela  vai  ganhar  R$300.000.000,00.  E  agora  o

próprio Senador Aécio quer derrubar a medida provisória.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia e

o parabenizo pelo pronunciamento. De fato, Deputado Rogério Correia, é lamentável

que  o  PSDB,  principalmente  de  Minas  e  de  São  Paulo,  esteja  liderando  esse

movimento  contra  o  povo  mineiro.  A  Medida  Provisória  nº  579,  anunciada  pela

Presidente Dilma, dispõe sobre a redução das tarifas de energia elétrica: 16% para as

residências; 28% para as indústrias. Fala-se tanto em redução do Custo Brasil, e a

Presidente Dilma retirou os encargos federais da conta de luz e propôs a antecipação

da  renovação  dos  contratos.  Infelizmente  a  Cemig  não  manifestou  interesse  em

renovar  os  seus  contratos,  as  concessões  de  três  grandes  usinas  hidrelétricas.

Querem a renovação automática, mas sem a redução da conta de luz, simplesmente

almejando lucro máximo, a voracidade na distribuição dos seus dividendos, dos seus

lucros, no momento em que já foram amortizados os investimentos do setor elétrico

no  Brasil.  Infelizmente  a  Cemig,  controlada  pelo  governo  do  Estado,  lidera  esse

movimento nacional contra essa medida provisória que reduz as tarifas de energia

elétrica  em  todo  o  Brasil.  Apresentaram  quase  500  emendas  ao  projeto  para

desfigurar totalmente a proposta.

É lamentável que o Senador Aécio Neves, de Minas Gerais, lidere esse movimento.

Isso é lamentável. É um movimento contra o povo, que espera uma tarifa de energia

mais barata. Felizmente há bravos companheiros. O Deputado Federal Weliton Prado

é membro efetivo titular, foi indicado pela Presidente Dilma para compor a Comissão

que analisa  essa  medida provisória  no  Congresso e  possui  muita  experiência  no

assunto. Travamos muitas batalhas em defesa do povo contra a energia mais cara do
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Brasil.  Vivemos um problema de altas tarifas, baixa qualidade, péssimos serviços,

sucateamento  do  setor,  morte  de  trabalhadores  e  de  pessoas  da  sociedade.

Infelizmente os altos lucros da Cemig não são investidos na manutenção do nosso

sistema o que é lamentável.

Deputado  Rogério,  só  mesmo uma  mobilização  do  povo  como a  que  estamos

fazendo, para chamar a atenção para esse problema, para esse enfrentamento que

estamos  travando  contra  o  “lobby”  dessas  empresas  de  energia  elétrica,  que  só

querem  lucro,  acima  de  tudo,  a  lógica  do  capital,  o  capitalismo  selvagem,  que

sacrifica cada vez mais a vida do povo. A Cemig almeja lucros recordes, mais de

R$2.000.000.000,00 todo ano. Então, chegou a hora de devolver um pouco ao povo,

que pagou com muito sacrifício a sua conta de luz. Já pagamos para construir todo

esse sistema. A Cemig é patrimônio do povo de Minas Gerais.  Vamos fazer  esse

enfrentamento e, se Deus quiser, aprovar essa medida provisória, para que o povo

mineiro tenha a sua conta reduzida a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem.

V.  Exa.,  Deputado  Rogério  Correia,  falou  muito  bem  sobre  o  sentimento  de

ingratidão em relação ao nosso governo. A presença do governo federal em Minas

Gerais é muito forte. Cito o exemplo do Triângulo: são mais de R$8.000.000.000,00

de  investimentos  nos  últimos  anos.  Fizemos  extensão  universitária  em  Monte

Carmelo,  Ituiutaba  e  Patos  de  Minas;  a  duplicação  da  BR-365  e  da  BR-050.

Recebemos em Uberlândia o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, que atendeu ao

nosso convite. Iniciou-se a construção do novo hospital da Universidade Federal de

Uberlândia - UFU.

Foram  R$100.000.000,00  em  investimentos.  Este  foi  o  maior  investimento  no

interior do Brasil, na área da saúde. Isso aconteceu em Uberlândia, para atender a

toda a região do Triângulo, Alto Paranaíba e Pontão. Está sendo construído um novo

hospital  de clínicas modernas lá,  o que mostra a força e a presença do governo

federal.

Deputado Rogério Correia, se fizermos uma análise das transferências federais pra

os Estados e Municípios, houve um acréscimo muito grande durante o governo Lula e

durante o governo da Presidente Dilma. Estamos com uma presença muito forte,

fazendo política social, inversão de prioridades e melhorando a qualidade de vida do
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nosso povo.

Quero  parabenizar  V.  Exa.  e  o  pessoal  que  está  fazendo  esse  movimento,  os

servidores administrativos do “câmpus” da Unimontes. Eles estão em greve e lutam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.451. Quero parabenizá-los e chamar a atenção

de  todos  para  que  possamos  aprovar  esse  projeto  e  salvar  a  Unimontes,  que  é

patrimônio do povo de Minas Gerais. Parabéns, Deputado Rogério Correia! Parabéns,

Sindi-Saúde!  Parabéns, estudantes e todos os que estão lutando para melhorar a

qualidade de vida do nosso povo, dos nossos trabalhadores, dos nossos educadores!

Lamentavelmente, o Estado de Minas não cumpre essas obrigações fundamentais,

como investimentos mínimos constitucionais em saúde e educação, que são áreas

prioritárias.  O  governo  mostra  seu  descaso,  ao  não  cumprir  o  piso  nacional  na

educação, ao tratar sem respeito seus servidores em áreas tão estratégicas. Muito

obrigado, Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Elismar  Prado.  Leve  ao

Deputado Weliton Prado o conselho para ficar bastante atento, porque, em relação à

medida provisória para se baixar o valor das contas de luz, temos um novo lobista, o

Senador Aécio Neves, lobista das concessionárias, no caso específico de Minas, da

Andrade Gutierrez. O lucro hoje dos acionistas foi de R$2.400.000.000,00, mas, em

investimentos, nada.

Sr. Presidente, termino dizendo que vamos votar contra o empréstimo, porque essa

política  de  taxa,  empréstimo,  propaganda,  taxa,  empréstimo,  propaganda,  taxa,

empréstimo e propaganda não nos levará a um Estado melhor. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Sávio Souza

Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  servidores

presentes  nas  galerias  e,  muito  especialmente,  aqueles  que  estão  nos

acompanhando pela TV Assembleia, quero inicialmente dizer que esse projeto de lei,

o projeto subsequente de outro empréstimo e outro projeto que vem na sequência,

que convalidam atos do governo do Estado, concedem privilégios a determinados

empresários  em  Minas,  todos  serão  aprovados  com  ampla  maioria.  Poderão

perguntar por que o Deputado Sávio Souza Cruz e o Deputado Rogério Correia, se já
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sabem que os projetos a que se opõem serão aprovados, perdem tempo em ir  à

tribuna, causar esse “frisson” e um certo incômodo nos colegas de ficar esperando o

pronunciamento  dos  Deputados  de Oposição.  É  pelo  sentimento  de  dever  que  o

Deputado Rogério  Correia  tem; que a ele,  na condição de Líder  do PT, e a mim

também  alcança,  na  condição  de  Líder  do  PMDB.  Mas  sabemos  que  seremos

derrotados.

A nossa tese será derrotada. Os empréstimos serão aprovados. Minas sairá desta

reunião mais endividada do que já está. Mas, se nos damos ao trabalho de vir  à

tribuna para denunciar isso aos colegas,  aos presentes nas galerias e, sobretudo,

àqueles poucos mineiros que podem estar nos assistindo ao vivo pela TV Assembleia,

é por que acreditamos que, independentemente de qualquer fato, temos de fazer a

nossa parte.

Por  que  digo  que  apenas  aqueles  que  estão  presentes  e  aqueles  que  nos

acompanham pela TV Assembleia tomarão conhecimento disso? Porque nada do que

foi dito aqui pelo Deputado Rogério Correia; nada do que será dito por mim nesta

Assembleia, nenhum questionamento aos atos do governo, nenhum questionamento

às decisões, ao endividamento grave que se promove em Minas Gerais, nada disso

será publicado em nenhum jornal, não sairá em nenhuma rádio e nenhuma televisão,

porque isso faz parte da Minas atual. Há absoluto controle de informação, há absoluta

censura, comandada em Minas pela irmã do Senador Aécio Neves, a Sra. Andréa

Neves,  a  “Goebbels  das  Alterosas”,  que  usa  as  verbas  publicitárias  não  só  da

administração direta  do  Estado,  mas também  as  de  empresas como a  Cemig,  a

Copasa, a Loteria Mineira e a Gasmig para fazer um bolo de dinheiro e usá-lo em seu

projeto. Com dinheiro público, ela compra o silêncio, compra a imprensa de Minas

Gerais e impede que os mineiros tomem conhecimento da real situação de Minas

Gerais.

Esse  é  o  cenário,  esse  é  o  campo.  Se  o  Deputado  Rogério  Correia  fala  em

propaganda, em taxa e em dívida, é preciso que entendamos melhor o que acontece

em Minas. Para entender o que acontece em Minas, devemos levar em consideração

que  o  governo  do  Estado  só  leva  à  frente  um  projeto.  Esse  projeto  não  é  da

educação, pois a educação tem tido seus recursos sonegados; há 10 anos, Minas
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Gerais não cumpre o mínimo constitucional na educação e ainda celebra um TAG

vagabundo com esse tribunal do faz de conta, para autorizar o Estado a continuar

descumprindo o mínimo constitucional em educação. Esse projeto que está em curso

em Minas Gerais também não é um projeto da área da saúde, porque também, há 10

anos, o Estado não cumpre o mínimo constitucional estabelecido para a saúde e fez

um TAG com o famigerado Tribunal de Contas para continuar descumprindo-o. Não é

um  projeto  de  segurança.  Minas  Gerais,  como  se  gosta  de  anunciar  nas  peças

publicitárias da D. Andréa, é vanguarda, está na frente. Sim, Minas está na frente em

crescimento de ocorrências de roubos seguidos de morte, que aumentaram em 468%

este ano. São 690 roubos seguidos de morte em Minas Gerais só este ano, porque as

forças de segurança também estão abandonadas. Não há viaturas nem combustível,

se a Prefeitura não paga. Não há pneu, papel higiênico no banheiro nem luz, porque

o setor de segurança também está abandonado. Se não é saúde, se não é educação,

se não é segurança, qual é o projeto que o governo do Estado leva em frente? Qual é

o projeto? É só um: a eleição do Senador Aécio Neves. É só isso que conta em Minas

Gerais.  Esse projeto eleitoral,  levado à frente  com o erário  mineiro,  com dinheiro

público,  é que norteia todas as decisões, toda a falta  de limites com que se tem

portado  o  governo  nos  últimos  10  anos.  E,  se  o  projeto  é  levar  o  Senador  à

Presidência, faz parte do plano da mídia que criaram para o Senador apresentá-lo ao

Brasil como um grande gestor, alguém que resolveu os problemas de Minas Gerais.

De uma hora para a outra, em um passe de mágica, Minas Gerais passa a ser uma

filial do paraíso, um oásis. É por isso que precisam construir esse mundo fantasioso

nas peças publicitárias  do Estado de Minas Gerais,  conduzidas sempre pela Dra.

Andréa Neves, a nossa “Goebbels das Alterosas”.

Portanto, esse perfil midiático, fantasioso, do gestor infalível, do gestor que resolveu

a situação de um Estado tem de ser construído e, por isso, nenhum questionamento

pode aparecer em lugar algum. Nos jornais, de jeito nenhum. Nas rádios, nunca. E na

televisão,  nem  pensar.  Então,  aqueles  que  não  nos  assistem  aqui  das  galerias,

Deputado Rogério Correia, nem nos assistem pela TV Assembleia jamais saberão da

real  situação  de  Minas  Gerais.  Os  servidores  que  de  vez  em  quando  se  fazem

presentas nas galerias, como hoje, sabem da real situação de Minas. Os servidores
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não  vivem  na  Minas  da  propaganda,  os  servidores  não  vivem  na  Minas  do

“marketing” da Dra. Andrea, os servidores vivem na Minas real, na Minas que não tem

salário, na Minas que não tem respeito, na Minas que não tem saúde, que não tem

educação,  que  não  tem  segurança,  na  Minas  abandonada,  quebrada,  falida,

vilipendiada, desmoralizada, o que se transformou o Estado nas mãos do Senador

que quebrou Minas, o Senador Aécio Neves.

E, se quebrou Minas, vamos aos números. O Senador recebeu o Estado devendo

vinte e poucos bilhões de reais, e quanto devemos hoje, Deputado Rogério Correia?

Cem bilhões de reais, R$70.000.000.000,00 só ao governo federal. E de Aécio Neves

para cá, mais 26 bilhões de empréstimos já foram autorizados por esta Casa. É a

maior  dívida  relativa  de  todos  os  Estados,  é  a  pior  relação  dívida-PIB.  O  mais

endividado,  o  mais  quebrado  Estado  do  Brasil  é  o  de  Minas  Gerais.  Mas,  isso,

sabemos nós poucos que acompanhamos e teimamos em acompanhar os números

da nossa economia - economia que pratica, como diz o Deputado Rogério Correia,

taxas. A mais alta alíquota de óleo “diesel”: Minas Gerais.  A mais alta alíquota de

energia elétrica: Minas Gerais. Mas, na propaganda, no jornal, na “Folha de S.Paulo”,

na coluna que o Senador escreve toda segunda-feira,  ele vocifera contra a carga

tributária,  e,  aqui,  “taca” imposto, aumenta alíquota, cria  taxa inconstitucional,  cria

taxa  de  incêndio,  espolia  os  mineiros  porque  tem  de  tampar  o  furo  do  caixa  de

qualquer jeito, tem de arrumar um jeito de fazê-lo porque precisa manter a farsa. E o

dinheiro da publicidade, esse não pode faltar porque é sagrado, é destinado ao único

projeto existente em Minas Gerais e conduzido pelo seu governo, que é a campanha

do Senador que quebrou Minas, o Senador Aécio Neves.

Mas  o  pior  de  tudo,  o  uso  dos  recursos  públicos  num  projeto  individual,

personalista, antidemocrático - isso não chega a ser o pior -, é que, para manter esse

Estado  de  exceção  em  Minas  Gerais,  Deputado  Rogério  Correia,  recorre-se  às

práticas mais antidemocráticas que já vivemos; muito pior que o tempo da ditadura

militar, onde os canhões impunham o silêncio aos meios de comunicação, impunham

o silêncio aos jornais, às rádios, à televisão. Agora, a D. Andrea, com o dinheiro dos

recursos públicos,  da publicidade oficial,  da  publicidade da administração direta e

indireta  das  empresas,  compra  a  adesão  a  um projeto  de  “marketing”,  compra  a
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mentira, e eles acreditam. Como falava Goebbels, a mentira,  repetida à exaustão,

fará a opinião publicada superar a opinião pública. Se a censura já é algo contra o

que nós deveríamos nos insurgir todos, se a censura já é algo que afronta e fere de

morte a história do nosso Estado, esse Estado inconfidente, a quem foi confiado o

papel de ser uma espécie de guardião da alma cívica da Nação, se tudo isso não

fosse suficiente, ainda há a demolição das instituições.

Esta Casa, Deputado Rogério Correia, eu já disse, deixou de ser uma Assembleia

Legislativa  para  se  comportar  como uma Assembleia  homologativa  do  Estado  de

Minas Gerais, que aprova tudo que o Senador poderoso de plantão manda para cá.

Dezenas de empréstimos, tudo aprovado pela base, sem leitura, sem discussão, sem

consideração, sem avaliação se Minas tem ou não condição de pagar.

O  Ministério  Público  deixou  de  cumprir  seu  papel.  O  Ministério  Público  não

denuncia os malfeitos do governo de Minas. O Ministério Público fecha os olhos a

todos os desvios. Aqui, na Assembleia Legislativa, eu dizia, não realizamos uma CPI

sequer. Em 10 anos não fizemos uma CPI para avaliar nada do governo Aécio Neves

e Anastasia, porque a Assembleia está de joelhos. A Assembleia está vilipendiada,

desprestigiada,  desmoralizada,  transformada,  como  falei,  numa  Assembleia

homologativa. O Tribunal de Contas virou tribunal do faz de conta. Qualquer Prefeito

que deixe de investir um centavo na educação abaixo do mínimo constitucional vai

ficar inelegível, vai perder seus direitos políticos, vai virar ficha-suja. Mas no Estado

de Minas Gerais o Senador Aécio Neves, nos oito anos em que esteve à frente do

governo, descumpriu o mínimo da Constituição e não deu à educação o que tinha de

dar. E o Tribunal não faz nada. Por 10 anos - 8 de Aécio e 2 de Anastasia - não se

cumpre o mínimo da saúde, e o tribunal do faz de conta também não faz nada, finge

que está tudo bem e vai tocando a farsa, porque aqui não tem limite, aqui não tem

instituição, aqui não tem lei. Agora aqui não tem, Deputado Rogério Correia, sequer

Constituição. O texto constitucional dispõe que o Estado tem de destinar 25% dos

recursos para a educação, e isso não é cumprido. Manda destinar 12% para a saúde,

e também não é cumprido - e fica por isso mesmo. O Judiciário não sentencia contra

o governo. O Ministério Público tem o Procurador-Geral que já passamos a chamar

de Aeceu: só faz o que Aécio manda. Vivemos o pior, o mais cruel Estado de exceção
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da nossa história.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, junto

com V. Exa. e com o Deputado Rogério Correia, queria reforçar um dos aspectos que

considero dos mais graves, que é o não cumprimento dos 25% da educação e dos

12% da saúde, porque isso é constitucional. É realmente o Estado de exceção não

cumprir  uma  lei  federal.  E  certamente  esses  empréstimos  devem  ser  aprovados,

mesmo  com  o  nosso  voto  contrário.  Há  de  se  colocar  em  primeiro  lugar  o

cumprimento da legislação. Há quantos anos temos no Brasil  a garantia dos 25%

para a educação? É inimaginável mesmo só pensar em não cumprir esse percentual.

E 25% já não são suficientes, Deputado Sávio Souza Cruz, para garantirmos uma

educação  de  qualidade,  e  também  o  percentual  da  saúde.  Muitos  Municípios  já

investem mais de 25%. Não podemos aceitar. Isso é rasgar a Constituição. Os 77

parlamentares desta Casa não podem aceitar isso, de forma alguma. Que se cortem

obras ou em outras áreas, mas não aplicar nem o mínimo constitucional na educação

e na saúde, isso não podemos aceitar.

Queria reforçar tudo o que foi dito por V. Exa. e pelo Deputado Rogério Correia,

cumprimentando  os  companheiros  da  Unimontes,  estudantes,  professores,

universitários.  Como  não  cumprir  o  mínimo  constitucional?  Sou  professora

aposentada, só em escola pública estadual trabalhei 25 anos. Temos de nos unir.

Precisamos fazer um grande levante em Minas para que isso não aconteça de forma

alguma. Não podemos macular o Estado de Minas Gerais aceitando que não sejam

cumpridos os 25% da educação.

Quero cumprimentar os Deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia. Enquanto

V. Exas. falavam, eu me lembrava da importância da Oposição numa democracia. É

importante a Situação, mas a Oposição é fundamental, pois ela faz refletir  sobre a

nossa realidade. Que tomemos, então, as medidas necessárias para que a lei seja

cumprida e, mais ainda, para que os direitos fundamentais sejam garantidos. E saúde

e educação são direitos fundamentais inalienáveis. Um abraço.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara, que veio

engrandecer, com seu aparte, nosso pronunciamento. Quero dizer que poderiam os

mineiros  pensar  que  esse  preocupante  endividamento  de  Minas  estivesse



767
____________________________________________________________________________

alavancando  um  desenvolvimento  fabuloso,  extraordinário  de  Minas  Gerais.  Não;

durante os sete anos e três meses Minas cresceu 3,3% ao ano em seu PIB, enquanto

o Brasil cresce 3,5%. Todo esse endividamento promovido no Estado não foi capaz

de fazer com que Minas sequer crescesse no ritmo do Brasil. Ao contrário do que

dizem as peças publicitárias, Minas cresce menos do que o Brasil. Minas empobrece.

Minas hoje tem 10,5% da população do País, mas só tem 9,5% do PIB. Ou seja,

depois de 10 anos de tucanos, Minas é 10% mais pobre do que o Brasil. E se somos

10% mais pobres do que o Brasil, temos 10,5% da população, mas temos 15,5% da

dívida, o que é mais dramático. Somos 10% mais pobres e 50% mais endividados do

que a média dos brasileiros.

Essa é a obra verdadeira dos tucanos de Aécio Neves, o Senador que quebrou

Minas. Minas é o mais endividado Estado da Federação e continua se endividando.

Os  mineiros  vão  se  surpreender  porque,  se  o  Estado  conseguir  contrair  esse

empréstimo, provavelmente em 2014, ano eleitoral, haverá um “boom” de obras, tudo

feito com dinheiro de empréstimo. Esse governo, como disse o Deputado Rogério

Correia, vai soltar foguetes, vai fazer inaugurações, lançar pedras fundamentais, mas

não vai pagar um centavo desses empréstimos porque estão contraídos com carência

para começarem a ser pagos no futuro. Minas está programada para quebrar, e os

mineiros, desinformados como são, continuam tendo negadas as informações pela

censura promovida pela Dra. Andrea Neves, a nossa Goebbels das Alterosas, chefe

da campanha de “marketing” do seu irmão Aécio Neves. Ela usa todo o poder de fogo

das  verbas  publicitárias  do  Estado,  administração  direta,  indireta,  empresas  para

promover o culto à personalidade e impedir que os mineiros tomem conhecimento da

demolição do Estado de Minas Gerais, que tem sido promovida nos últimos 10 anos,

nas administrações do PSDB.

Então, temos a obrigação constitucional, a obrigação pelo juramento que fizemos

quando tomamos posse - e falo isso com os Deputados da base do governo -, que

não  juramos,  sobre  a  Constituição  do  Estado,  obedecer  ao  Governador,  juramos

obedecer à Constituição, à lei. E a Constituição diz que os 12% da saúde, os 25% da

educação  são  sagrados,  e  em  Minas  Gerais  não  são.  Minas  Gerais  não  tem

Constituição, Minas Gerais não tem lei, Minas Gerais não tem instituição, não tem
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Assembleia, não tem Ministério Público, não tem Tribunal de Contas, não tem projeto

administrativo, não tem projeto de saúde, educação, segurança. Em Minas Gerais o

governo do Estado está simplesmente movido por um projeto, e não é um projeto

para  atender  os  mineiros,  é  um projeto  para  atender  a  obsessão presidencial  do

Senador Aécio Neves.

A Cidade Administrativa, que o Deputado Rogério Correia mencionou, a Brasilinha

do Aécio, não precisou mudar a sigla. Cidade Administrativa, CA, Comitê do Aécio,

porque o que se faz lá é a campanha do Aécio.

Eu digo que um ex-Governador de Minas pleitear  a Presidência é mais  do que

legítimo, é quase que um dever. Mas, quando isso passa a ser uma obsessão, um

projeto personalista que prescinde da liberdade, que impõe a censura, que tratora as

instituições,  que  não  respeita  a  história  de  Minas  Gerais,  é  necessário  que  o

denunciemos  de  forma  vigorosa,  porque  temos  ao  nosso  lado  o  sonho  dos

inconfidentes de fazer um País livre a partir de Minas Gerais. Somos herdeiros dos

ideais dos inconfidentes, e essa herança exige estarmos à altura deste Plenário, onde

representamos o povo de Minas, para denunciar sem medo, com a coragem que os

nossos eleitores exigem de nós e que o povo de Minas nos impõe, que Minas Gerais

está  de  joelhos  diante  de  um projeto  personalista;  que  Minas  Gerais  está  sendo

quebrada; que Minas Gerais está se endividando cada vez mais; que Minas Gerais

virou, Deputado Rogério Correia - e essa é outra faceta desse cenário construído

pelos tucanos, V. Exa. falou em propaganda, taxa e empréstimos -, um negocinho

bom para os amigos. E Minas Gerais tem como política tributária o seguinte: quem

não é amigo do rei é esfoliado, digno de pena, é torcido, espremido. E os amigos do

rei? Os amigos do rei, não. Está na campanha do Aécio? Não tem ICMS. Está na

campanha do Aécio? Não precisa pagar não.

Depois  desses  dois  projetos  de  empréstimo,  Deputado  Rogério  Correia,  vamos

votar  mais  um  projeto  indecente:  o  que  quer  que  esta  Casa  convalide  todos  os

regimes  especiais  de  tributação  que  foram  concedidos  aos  amigos  do  rei.  São

projetos que concederam, por exemplo, regimes especiais para a Ricardo Eletro, que,

embora seja a empresa que mais possui autuações e mais deve ao Fisco de Minas,

recebeu sucessivos regimes especiais de tributação, sucessivas vantagens de ICMS,
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empresa que contou com a presença do Senador, então Governador de Minas, na

inauguração do seu centro de distribuição em Divinópolis.  E, depois de dar  todos

esses benefícios, querem que a Assembleia seja parceira da ilegalidade, mande esse

projeto para convalidar os seus atos. E a Ricardo Eletro passou a ser o patrocinador

máster do Luciano Huck, o amigo do Aécio, aquele que já é tucano na aparência

física,  porque  tem  um  bicão.  Agora,  a  Ricardo  Eletro  é  brindada  com  regimes

especiais.  Está na campanha do Aécio? Não tem imposto. Aqui,  em Minas, quem

paga ICMS é o pobre, quando compra um lápis para seu filho. Aqui, material escolar

tem ICMS, diferentemente de outros Estados. Mas os amigos do rei não o pagam. É

esse o tipo de política tributária praticada em Minas Gerais: não tem pudor, não tem

vergonha, não tem critério, não tem objetivo social, só vem atender à campanha do

Aécio.

É  isso  que  move  Minas  Gerais;  é  disso  que  os  mineiros  precisam  saber.  E,

tristemente, numa das piores páginas da imprensa mineira, assistimos ao silêncio da

mídia. Quem está aqui presente, quem nos ouve ou nos assiste pela TV Assembleia

vai verificar amanhã, abrindo os jornais, ligando rádio e televisão, que nada do que foi

dito aqui vai estar na mídia. Nada, nada. Vai estar presente que Minas avança, que

Minas  é  vanguarda,  que  Minas  é  exemplo.  Mas  exemplo  de  fracasso,  de

endividamento,  de  censura,  de  desrespeito  às  leis,  de  descumprimento  da

Constituição,  de uso do erário para promover a campanha de uma pessoa.  Triste

momento da vida de Minas.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  ouvi

atentamente a sua fala, como ouvi atentamente também a fala do Deputado Rogério

Correia, e não poderia, até por dever de lealdade e justiça, furtar-me a fazer algumas

considerações que julgo necessárias neste momento.

Em primeiro lugar, confesso a V. Exa. - e o senhor sabe do respeito que lhe tenho -

que, assim como vários mineiros, em nenhum momento ouvi dizer que o Senador

Aécio Neves é candidato a alguma coisa nas próximas eleições. Se é dito, isso é feito

exatamente por essa mesma mídia que, tenho certeza, não vem sendo alimentada

com  publicidade pelo  governo  do  Estado.  Acredito  que isso  parte  muito  mais  da

Oposição, que reconhece o valor e os avanços que o governo teve. Posso reafirmar
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que em nenhum momento ouvi o Senador Aécio Neves dizendo que é candidato a

alguma coisa.

Ele foi candidato - e respeito suas considerações - há 10 anos, quando, como V.

Exa. bem disse, ele pegou um Estado endividado, fruto de empréstimos contraídos

por  outros  Governadores.  Entretanto,  com  certeza,  ele  fez  Minas  avançar  e  ser

destaque no cenário nacional e internacional.

Minas avançou em todas as áreas. Hoje é referência em infraestrutura, ao contrário

do que temos visto por parte do governo federal. A Presidenta é mineira, contudo não

tem tido respeito  para com os mineiros.  Nos jornais  de  hoje  podemos ver  que o

governo  federal  não  alocou  os  recursos  necessários  para  melhoria  das  estradas

mineiras, onde vidas são perdidas diariamente. Então, Deputado Sávio Souza Cruz,

espero que o governo federal olhe com mais respeito para os mineiros.

Deputado Sávio Souza Cruz, queria ter tranquilidade para falar. V. Exa. apregoa a

democracia, e gostaria que a galeria respeitasse os oradores assim como faz com V.

Exa.

O Sr. Presidente - Trabalhadores, a Presidência solicita a gentileza de ouvirmos,

com todo o respeito, o orador. A Presidência solicita a compreensão e a colaboração

dos senhores e das senhoras. Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Já  concluirei.  Como bem  dizia,  ao

contrário do que foi dito aqui pelo Deputado Elismar Prado, espero que o governo

federal reveja os investimentos aqui listados. O Governador Aécio Neves defendeu,

em seu artigo de ontem na “Folha de S.Paulo”, uma discussão maior sobre a medida

provisória.  Há  muito  tempo  ele  vem  pregando  a  revisão  do  pacto  federativo,

defendendo nova distribuição dos “royalties”.

Mais do que isso, Deputado Rogério Correia, quero falar da questão dos projetos

pessoais. Deputado Sávio Souza Cruz, já que V. Exa. entrou por esses caminhos,

lembro que os jornais de grande circulação de ontem, principalmente do Estado de

São Paulo - e não imagino que a influência de Minas seja tão grande a ponto de

contaminar os jornais paulistas -,  noticiaram que a Presidência da República,  que

vem  gastando  números  assustadores  com  publicidade,  anunciou  em  jornais

fantasmas, coincidentemente jornais que emitiram a nota fiscal na cidade de origem
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do ex-Presidente Lula. Já que estão dizendo que o Senador Aécio Neves tem um

projeto  pessoal,  será  que  esses  recursos  também  não  foram  para  alavancar  a

candidatura  do  Presidente  Lula  ou  para  cumprir  algum  de  seus  compromissos

passados?

Essas eram as minhas considerações. V. Exa. sabe do meu respeito e admiração

por  seu  trabalho  e  pelo  do  Deputado  Rogério  Correia  e  do  zelo  que tenho com

minhas palavras.

O Deputado Sávio  Souza  Cruz*  -  Cumprimento  a  delegação angolana que nos

visita e agradeço o aparte do Deputado Gustavo Corrêa. Ele sabe que tenho por ele o

mesmo respeito  e  admiração  que  ele  manifestou,  mas  traz  à  consideração  aqui

aquelas peças publicitárias do Minas avança, do Minas vai  bem, que não guarda

nenhuma  correlação  com  a  realidade.  O  Deputado  Rogério  Correia  já  falou  da

preocupação  midiática  do  Senador  com  sua  campanha.  Toda  essa  Cidade

Administrativa, a Brasilinha, foi finalizada a toque de caixa, inconclusa, incompleta,

imperfeita,  defeituosa,  carente,  desnecessária,  velha,  ultrapassada,  porque  era

necessário,  Deputado Rogério Correia, apenas ser construída para ser o teatro, o

pano de fundo de uma saída apoteótica do Senador do governo de Minas para se

lançar aos braços do povo brasileiro como aquele que vai levar o choque de gestão, o

déficit zero, o PIB da China, de que Minas Gerais ouve falar há 10 anos. E Minas

quebrou.  Aécio  quebrou  Minas  porque  convivemos  com  uma  situação  de

esquizofrenia  política.  A  Minas  real  é  a  Minas  falida,  quebrada,  vilipendiada,

desprestigiada, empobrecida, sem educação, que não cumpre o mínimo da saúde.

Essa é a Minas real. A Minas midiática, a Minas da propaganda é a Minas onde todos

nós gostaríamos de viver, é a Minas que avança, a Minas vanguardista, a Minas que

não tem problemas, a Minas que resolveu toda a educação, como vemos falando a

Débora Falabella nas peças publicitárias. Fala que Minas é uma beleza, que a saúde

vai muito bem.

Essas são as duas Minas que não dialogam entre si, que não se encontram. Foi

construída uma Minas, essa Minas paradisíaca, essa Minas midiática, que é o pano

de fundo,  é  o  contorno em que quer  navegar  o  barco do  Senador  Aécio  Neves,

porque essa Minas real não pode ser conhecida pelos mineiros e muito menos pelos
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brasileiros. Como um candidato vai se apresentar nacionalmente e falar que precisa

ser o Presidente do Brasil, se quebrou Minas, se se aumentou a criminalidade, se não

pagou o mínimo constitucional da saúde, se não cumpriu o mínimo da educação, se

levou a segurança para o beleléu, se só fez negocinho para os amigos? Que precisa

ser Presidente para fazer isso tudo em escala nacional? Isso não dá voto. Isso os

mineiros  não  podem  saber,  têm  que  saber  da  Minas  do  marketing,  da  peça

publicitária, do plano de mídia concebido pela Sra. Andréa Neves, a nossa Goebbels

das Alterosas, para construir a candidatura do Senador.

Ouço com alegria o aparte do Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)  -  Na verdade vou fugir  do tema

apenas por 30 segundos. Estão aqui representantes dos sindicatos e associações da

saúde.  Atendendo  à  demanda  do  Deputado  Rogério  Correia,  vamos  à  sala  da

Maioria,  com os Deputados Rogério Correia e Carlos Mosconi,  e sentar com uma

comissão  para  discutir  alguns  pontos  desse  projeto  da  saúde,  enquanto  V.  Exa.

termina  sua  explanação,  para  que  possamos  avançar  nesses  entendimentos

importantes  para  Minas,  importantes  para  todos  os  servidores  que  estão  aqui

presentes. Então vamos à sala da Maioria buscar um acordo para que, hoje mesmo à

tarde, ou amanhã, possamos votar o projeto já com entendimento entre Oposição e

governo, o melhor projeto para a saúde. Então, estamos em comitiva, com o Líder da

Oposição, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço o aparte e concedo aparte ao Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, antes de

entrar na discussão sobre o projeto da saúde, esperando que haja um avanço real,

em especial para os servidores que não estão incluídos no projeto, os da Unimontes,

da Secretaria de Saúde e da Escola de Saúde, não poderia deixar de aparteá-lo.

Escutei com atenção as palavras do Deputado Gustavo Corrêa, que respeito muito,

e acabo de ver aqui uma matéria do jornal “O Globo” com o seguinte título: “Senador

Aécio Neves defende a Cemig”.

E, mais ou menos no eixo da fala do Deputado Gustavo Corrêa, a matéria afirma

que o Senador está fazendo obstrução à medida provisória, para defender a Cemig.



773
____________________________________________________________________________

Quem  lê  esse  título  pensa  que  o  Senador  está  atento  aos  interesses  do  nosso

Estado, da nossa empresa, que está defendendo nossa estatal. “Vejam que Senador

mais consciencioso! Lá no Senado! Não foi nem para o Rio... Não está nem em Paris.

Está em Brasília, defendendo a Cemig. Grande Senador Aécio Neves”.

Mas não é bem essa a verdade. À medida que você lê a matéria, você constata que

o Senador faz as mesmas ameaças a que me referi. E gostaria de ouvir a opinião de

V.  Exa.  Diz que vai  entrar  com ação no STF para  barrar  a medida  provisória da

Presidenta Dilma. A medida provisória é aquela que baixa a conta de luz. Mas ele

fala:  “Não,  eu  não  quero  baixar  a  conta  de  luz.  Eu  estou  entrando apenas  para

defender  a  Cemig”.  Ora,  mas  qual  Cemig,  quais  interesses  da  Cemig,  Deputado

André  Quintão?  A  Cemig  teve  R$2.400.000.000,00  de  lucro  ano  passado.  Os

R$2.400.000.000,00 de lucro foram para os acionistas da companhia, entre os quais

a poderosa Andrade Gutierrez, que nada tem a ver com energia, mas que agora virou

uma construtora sócia da Cemig. Dos R$2.400.000.000,00, 15% vão para a Andrade

Gutierrez. Agora, essa medida de barrar o que a Presidenta Dilma quer na medida

provisória significa que você deixará a conta mais alta e nesse sentido também o

lucro para ser distribuído às empresas. Então, no caso da Cemig, não há defesa da

Cemig.  O  que  há  na  verdade  é  a  defesa  da  concessão  feita  através  dessas

concessionárias,  em  especial  os  acionistas.  Então,  defende-se  o  modelo  antigo,

ultrapassado.  Defende-se  manter  os  mesmos  moldes  de  concessão  feitos  no

passado.

Mas o que o Senador não conta e que a mídia não esclarece é que, nesses moldes

e no preço, estavam incluídos a construção das usinas. Esse preço da construção

das  usinas  já  foi  pago.  A renegociação agora  é para que você retire  o preço da

construção da usina e que nós passemos a pagar o preço justo pela luz, através do

que é feito para a prestação desses serviços, excetuando a construção das usinas

que já foram construídas. Por isso o preço tem de baixar. Não podemos pagar às

concessionárias o mesmo preço que foi combinado há 20 ou 30 anos. Incluía-se aí a

construção  dessas  usinas.  Pago  o  valor  da  construção  das  usinas,  agora  vamos

cobrar o justo pela concessão. É disso que trata a medida provisória da Presidenta

Dilma. É essa negociação que está sendo feita para baixar o custo-Brasil e baixar a
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conta de energia. O Senador Aécio Neves faz o lobby das concessionárias. Ele não

faz o lobby da estatal Cemig. Ele faz o lobby de todas as concessionárias, ele faz o

lobby inclusive das acionistas, em especial da Andrade Gutierrez, que recebe esse

valor.

Dia 20 veremos essa discussão. O Sindieletro faz o cálculo do lucro que a Cemig

teria se durante os próximos 20 anos fosse cobrado o mesmo valor que cobra hoje.

Trinta e um bilhões a mais de distribuição de dividendos para esses acionistas.

Pergunte-se ao Senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas, se é justo que a

população do nosso Estado, que as indústrias do nosso Estado paguem uma conta

menor ou que continuem a pagar esse valor alto para distribuir os dividendos entre os

acionistas da Cemig. Essa pergunta, Senador Aécio Neves, é que V. Exa. não quer

responder. Por isso tem sido chamado de lobista das concessionárias. Esse é o novo

título do Senador Aécio Neves.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Agradeço  ao  Deputado  Rogério  Correia.

Primeiramente, gostaria de lembrar, em relação à Cemig, que, se o Estado ainda tem

comando sobre a Cemig, foi porque o Governador Itamar Franco conseguiu, em juízo,

desfazer o famigerado acordo de acionistas promovido no governo tucano anterior,

que deu ao sócio minoritário,  à época chamado de sócio estratégico,  o poder  de

comandar a Cemig, a maior empresa que os mineiros construíram ao longo de sua

história, sem aportar R$0,01.

Esses são os negócios dos amigos, em que os tucanos são especialistas. Se o

Senador  está  de  fato  defendendo  Minas,  poderia  promover  -  e  topo  o  desafio,

Deputado  Bonifácio  Mourão  -  um  plebiscito  em  Minas  Gerais  sobre  a  medida

provisória, para sabermos se os mineiros querem ou não que a conta seja reduzida.

O Senador Aécio Neves não quer que isso aconteça. Gostaríamos de saber se os

mineiros querem continuar pagando mais pela conta de luz ou se querem que a conta

seja reduzida, como propõe a medida provisória. Vamos realizar esse plebiscito para

deixarmos que o povo de Minas Gerais se manifeste, a fim de que o Senador leve a

voz real dos mineiros e não a dos interesses que ele nunca confessa.

Em relação à questão dos “royalties” do petróleo, o Senador votou contra Minas

Gerais e a favor dos privilégios do Rio de Janeiro, para manter a famigerada ideia do
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Estado produtor de petróleo, como se o mar territorial não pertencesse à União. Isso

faz com que haja no País verdadeiros sultanatos de petróleo que não produzem uma

única gota, como o caso do Município de Campos, que recebe mais de “royalties” de

petróleo do que Minas Gerais de toda sua atividade minerária.

Quando se propõe uma mínima redução, de 26% para 20%, da cota dos chamados

Estados produtores, que deveria ser zero, pois o mar territorial  pertence à União,

surgem os Senadores dos Estados ditos produtores para defender seus privilégios.

Entendo isso, mas não entendo o fato de o Senador de Minas Gerais votar a favor

dos privilégios do Rio de Janeiro. Os mineiros precisam saber disso.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, estava em meu

gabinete assistindo ao debate quando um ponto me chamou a atenção. Ouvi V. Exa.

e especialmente o Deputado Rogério Correia falar sobre a Cemig. Essa discussão é

extremamente  relevante.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  esta  Casa  precisa  realizar  um

grande debate sobre a questão da Cemig.

Deputado Sávio  Souza Cruz,  na  verdade,  no  passado a  Cemig  passou por  um

problema de quase privatização. À época, o PMDB de V. Exa. e o Itamar Franco

foram bravos. Essa ação foi extremamente bem-vinda para Minas Gerais e para a

Cemig, mas o golpe atual é muito pior. A Presidenta Dilma Rousseff entende que está

prejudicando o Senador Aécio Neves, que será seu adversário nas eleições de 2014,

mas, na verdade, ela está prejudicando o nosso Estado e os mineiros.

O  governo  federal,  depois  de  prorrogar  automaticamente  126  concessões,  ao

chegar o momento de prorrogar as concessões da Cemig para as barragens de São

Simão, Três Marias e Jaguara, duas do Triângulo Mineiro, muda a regra e diz que

isso não pode ser feito automaticamente.

A decisão da Presidenta Dilma Rousseff de reduzir as tarifas é louvável, mas há a

Aneel, do governo federal, nomeada pela Presidenta. Não há a necessidade de ela

dar  esse golpe nas concessionárias.  Isso é sobretudo um ataque frontal,  direto e

certeiro na Cemig, contra os mineiros.

Deputado Sávio Souza Cruz, fazia uma reflexão há pouco tempo. A Ferrovia Norte-

Sul só tem andamento nas eleições. A transposição do Rio São Francisco também, e

o povo e o gado estão na seca, morrendo. A transposição teve início em 2007, com a
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previsão de terminar em 2012, mas, como haverá eleição em 2014, precisarão desse

palanque. E isso continuará acontecendo nas eleições de 2018 e 2100. Essas obras

não serão concluídas nunca. A Ferrovia Norte-Sul não termina. Quando chegam as

eleições, há máquinas e pessoas contratadas, mas, depois, tudo é desmobilizado.

Surge também o assunto do trem-bala.

Em Minas Gerais, em todas as eleições, há a questão do metrô. A BR-381 continua

matando. O PT, que está no governo federal há 10 anos, é o partido das eleições.

Quando as eleições chegam, há obras. Depois, tudo é desmobilizado. Isso aconteceu

com a BR-040. Em 2014 começará tudo novamente, como o metrô e outras obras.

Ocorre aquela bagunça, e, quando as eleições passam, tudo é desmobilizado.

Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro,  V.  Exa.,  que tem trabalhado na defesa de

todas as regiões de Minas Gerais, tem colocado esta Casa na defesa dos mineiros.

Temos de defender o patrimônio dos mineiros que é a Cemig. Meu caro Deputado

Sávio, a Presidenta Dilma Rousseff não está prejudicando Aécio Neves, que é seu

adversário competitivo: é um golpe na Cemig, é um golpe contra Minas e contra os

mineiros. Minas Gerais precisa saber desse golpe. Temos de falar mais alto sobre

essa questão da Cemig porque, quando chegou a vez da renovação das concessões

da Cemig, o governo federal  editou a Medida Provisória nº 579 com um discurso

bonito de redução das tarifas. Não precisa atacar a Cemig, a Aneel basta. A Aneel é

que dita as tarifas não só em Minas, mas em todo o Brasil. Não precisa mudar as

regras das concessões. É muito grave para o Brasil. Mudar o marco regulatório e as

regras quando o jogo está em andamento é extremamente grave para a imagem do

Brasil no exterior, meu caro Deputado Sávio Souza Cruz. Faço uma convocação a V.

Exas.,  ao Deputado Antônio Júlio,  que tiveram papel  decisivo quando a Cemig foi

atacada  no  passado,  para  que  façam  essa  defesa  agora.  A  Presidenta  Dilma

Rousseff, pessoalmente, no embate contra o Senador Aécio Neves, está dando um

golpe  na  Cemig.  Na  verdade,  esse  golpe  é  contra  Minas  e  os  mineiros.  Muito

obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Antes de conceder a palavra ao Deputado Elismar

Prado, quero agradecer ao Deputado Zé Maia e dizer que é curioso esse furor em

defesa da Cemig vindo do Senador Aécio Neves, que não falou uma palavra quando
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a  Cemig  teve  o  seu  comando  entregue  aos  estrangeiros  no  governo  do  PSDB

anterior.  Nenhuma palavra.  Na época,  isso  era  sinônimo de modernidade.  Isso  é

moderno e faz avançar as parcerias. Porque modernos particulares administram bem,

não existe nada mais atrasado do que os dinossauros estatais. Esse era o discurso

da época. Agora, de repente, depois que a Cemig teve o controle estatal recuperado

na Justiça no governo Itamar Franco, voltou o discurso de sempre: Minas vitimizada

pelo governo federal. É a tentativa do Senador Aécio Neves de mobilizar os mineiros,

não para Minas, mas para os mineiros. Ele é a salvação. Ele, o Senador que se

ausentou  da  privatização  da  Cemig  no  governo  Eduardo  Azeredo,  que  aplaudiu

aquele movimento, agora defende a Cemig.

Deputado Zé Maia, as concessionárias que mais têm “prejuízo”, entre aspas, com a

medida provisória são as estatais Eletrobras, Itaipu e Furnas. Não é um movimento

contra  Minas,  como  o  Senador  quer  fazer  crer.  Tudo  o  que  acontece  ele  quer

aproveitar para demonizar o governo federal, porque ele é o defensor de Minas que

vai salvar a Pátria. Não é verdade. Quem mais perde são a Eletrobras e Furnas. Mas

quem mais ganha não é o governo federal nem a Presidenta Dilma Rousseff, mas o

povo brasileiro, que vai pagar uma conta de luz mais barata. Quem mais ganha é

sobretudo o mais pobre, que não tem condições de continuar pagando a conta de luz,

que muitas vezes não pode nem ligar o chuveiro. E Minas Gerais pratica a mais alta

alíquota de ICMS em cima da conta de energia elétrica.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Meu caro Deputado Sávio Souza Cruz, não

precisa mudar as regras das concessões para baixar as tarifas. É a Aneel que dita as

tarifas no Brasil, ela está sob o controle do governo federal. Por que mudar a regra?

Isso prejudica a imagem do Brasil dentro e fora do País. A Aneel pode muito bem ditar

as tarifas. Agora, é absolutamente inaceitável que o Brasil mude as regras do jogo

com o jogo andando.  Furnas e Itaipu tiveram suas concessões renovadas por 20

anos, e a Cemig, meu caro Deputado Sávio Souza Cruz, não está tendo esse direito.

Queremos que Minas tenha o mesmo tratamento.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Não mudou para Minas, Deputado.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Vou dizer o seguinte: está para nascer uma

mineira pior para Minas que a Dilma Rousseff. Pior que a Dilma não existe, vocês me
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desculpem. A Dilma não fez nada por Minas. Deputado Sávio Souza Cruz, o que a

Presidenta Dilma Rousseff tem feito por Minas é cobrar R$5.000.000.000,00 de juros

do serviço da dívida. Quero que V. Exa. aponte uma ação relevante que a Presidenta

Dilma Rousseff tenha feito por Minas Gerais e pelos mineiros. Ela tem causado um

enorme prejuízo a Minas Gerais. Presidenta Dilma Rousseff, honre o seu nome de

mineira, trabalhe por Minas, trabalhe pelos mineiros.

Ela  tem  causado  um  enorme  prejuízo  a  Minas  Gerais,  que  paga

R$5.000.000.000,00 do serviço da dívida ao governo federal, que não retorna nada

ao nosso Estado. A Presidenta Dilma tem de honrar a sua origem mineira. Ela tem

saqueado os mineiros. A Presidenta Dilma saqueia dos mineiros R$5.000.000.000,00

todos os anos. A Presidenta Dilma tem de honrar sua origem mineira e trabalhar por

Minas Gerais.  Digam uma grande obra  que a  Presidenta  Dilma tenha feito  pelos

mineiros.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço o inédito segundo aparte do Deputado

Zé Maia.  A Comissão de Minas e Energia vai  promover,  a requerimento meu,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel e do Deputado Duarte Bechir, uma audiência pública

para discutir essa medida provisória.

Apontando  somente  uma  coisa  que  a  Presidente  Dilma  fez,  cito  a  ideia  da

repartição  dos “royalties”  do petróleo,  que traria  R$700.000.000,00 a mais para o

nosso Estado, mas o Senador Aécio Neves votou contrariamente.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - A ideia foi dela? A ideia foi da Dilma? Ela está

sendo pressionada para vetar,  caro Deputado Sávio Souza Cruz. O ex-Presidente

Lula  vetou  a distribuição dos “royalties”  do petróleo.  A Presidenta Dilma vai  vetar

também. A ideia foi da Dilma? É brincadeira.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Deputado Zé Maia, estou dizendo que o Senador

Aécio Neves votou contra o projeto de “royalties” que dá R$700.000.000,00 a mais

para Minas Gerais. Votou a favor do Rio de Janeiro. Quanto à transposição do Rio

São Francisco, não se sabe a opinião do Senador porque aqui ele é contra, mas no

Ceará é a favor. Então não sabemos como enquadrar esse tipo de político que não

tem posição definida. É necessário saber qual é a opinião do PSDB do Senador Aécio

Neves.
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O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, a transposição do

Rio São Francisco precisa andar,  está parada, o povo está morrendo. O povo do

Nordeste está morrendo. Meu caro Deputado Sávio Souza Cruz, a transposição está

parada.  O povo do Nordeste está morrendo,  Presidenta Dilma.  Olhe para o povo

pobre do Nordeste, Presidenta.

O Deputado Sávio Souza Cruz* -  Sr.  Presidente, esse é o quarto aparte que o

Deputado Zé Maia está fazendo.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - É uma extensão do primeiro aparte. Meu caro

Deputado Sávio Souza Cruz, a transposição está parada. O povo do Nordeste está

morrendo, Presidenta Dilma. Olhe para o povo pobre do Nordeste, Presidenta.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Zé  Maia,  neste  momento  a  palavra  está  com  o

Deputado Sávio Souza Cruz.

Vou  reiterar  a  necessidade  de  compreensão  por  parte  dos  senhores  e  das

senhoras.  O Deputado Zé Maia  estava fazendo uso da palavra,  algo  sagrado no

Parlamento de Minas. É importante o respeito ao orador. Por gentileza, a Presidência

solicita  a  compreensão  de vocês,  que  são  muito  bem-vindos.  Neste  momento,  a

palavra está com o Deputado Sávio Souza Cruz. Se porventura o Deputado Zé Maia

a utilizar mais uma vez, por gentileza - faço esse pedido com respeito -, vamos ouvi-lo

e também a todos os Deputados que venham a fazer uso da palavra.

Questão de Ordem

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  solicito  que  meu  tempo  seja

prorrogado. Concedi com muita alegria aparte ao Deputado Zé Maia, a quem admiro

e  respeito  muito,  mas concedi  somente  uma vez.  Das  outras  vezes  ele  pegou o

microfone e interferiu na minha fala, o que não é regimental.

O Sr. Presidente - Deputado Sávio Souza Cruz, peço a compreensão de V. Exa.

porque, no momento em que o Deputado Zé Maia o aparteava, lamentavelmente, os

visitantes fizeram manifestações que atropelaram a sua palavra. Por gentileza.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, vou utilizar o tempo que ainda me

resta para ouvir, com alegria, o aparte do Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

Parabéns por seu pronunciamento. Fico feliz, porque estava muito agoniado com a



780
____________________________________________________________________________

discussão da Medida Provisória nº 579.  Agora,  felizmente, esse debate começa a

ganhar corpo. É uma questão muito séria que não está sendo tratada pela grande

imprensa. Na verdade, o povo de Minas Gerais está, sim, prestes a sofrer um grande

golpe.  O  que está  em  jogo não  são  discussões  ideológicas,  político-partidárias  e

disputas, mas a defesa do povo de Minas Gerais. Na Medida Provisória nº 579, já

editada,  publicada e  em vigor,  a  Presidenta Dilma colocou o  assunto claramente.

Queremos a redução da conta de luz. É isso o que importa. A Aneel é obrigada a

fazer cumprir essas regras. Quem está saindo da regra e não quer cumprir a medida

é justamente a Cemig, liderada pelo governo do Estado,  que está pretendendo a

renovação automática da concessão de três usinas - Jaguara, São Simão e Miranda,

que dão lucro de R$1.500.000.000,00 -, que é a renovação automática sem conceder

a redução da conta de luz.

Ora, a Presidenta está antecipando a renovação das concessões e colocando um

aporte de R$3.300.000.000,00 para indenizar as concessionárias. Infelizmente, elas

não querem cumprir as regras. Isso, sim, é um golpe contra o povo de Minas Gerais.

Sabemos muito bem que, para o Brasil ter competitividade, geração de emprego, de

renda e redução do custo-Brasil,  é necessária essa redução. O preço da energia

elétrica está embutido no preço de todas as mercadorias, de todos os serviços. O

povo de Minas Gerais é sacrificado, é quem paga a conta. É sacrificado, penalizado,

tudo  é  mais  caro  por  conta  disso.  Trata-se  de  uma  medida  que  beneficiará  a

sociedade como um todo, os setores industrial e comercial, os empresários e o povo,

que está muito sacrificado, que já pagou muito caro.

Tiradentes foi esquartejado por contestar o Quinto da Coroa. Agora, o governo do

Estado cobra 42% de ICMS, o imposto por dentro da conta de luz,  o que é uma

perversidade,  uma  maldade  contra  o  nosso  povo.  Desejamos  que  a  conta  seja

reduzida, que a medida seja aprovada. Lutaremos em favor disso. Quando se fez a

privatização do setor  elétrico,  havia  um critério,  Deputado Sávio  Souza Cruz.  Era

modicidade tarifária de um lado e equilíbrio econômico e financeiro das empresas de

outro. Ora, o equilíbrio econômico e financeiro está aí.  Há recorde de lucros, que

chegaram a R$2.400.000.000,00. Onde está a modicidade tarifária? A conta de luz é

a mais cara do Brasil. O ICMS é o mais caro do Brasil. E a qualidade da prestação de
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serviço é a pior do Brasil. São apagões, pessoas morrendo com essa rede elétrica

precária, sem proteção, haja vista a tragédia em Bandeira do Sul. Os trabalhadores

da  Cemig  estão  morrendo  em  péssimas  condições  de  trabalho.  O  pessoal  do

Sindieletro está aqui. Parabenizo-os pela luta em defesa de seus trabalhadores, em

defesa do povo de Minas Gerais.

Vamos lutar, sim, para aprovar essa medida provisória no Congresso e para que o

povo de Minas Gerais tenha esse reconhecimento, porque a Cemig é patrimônio do

povo de Minas Gerais. Nós pagamos a conta. Obrigado.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Agradeço  ao  Deputado  Elismar  Prado  e

encaminho  contrariamente  à  aprovação  do  empréstimo.  Há  contradições  e  darei

alguns  exemplos.  Alguns  acham  que  aumentar  a  conta  de  luz  é  bom  para  os

mineiros, e nós achamos que não é; alguns acham que quebrar o Estado é bom para

os mineiros, e nós achamos que não é; alguns acham que amordaçar e censurar a

imprensa é o melhor para os mineiros, e nós achamos que não é; alguns acham que

passar por cima das instituições, que abortar  o Tribunal  de Contas, o Tribunal  de

Justiça,  o  Ministério  Público  e  a  Assembleia,  em nome de uma candidatura,  é  o

melhor para os mineiros, e nós achamos que não é. Temos contradições, queremos

Minas forte, vigorosa, capitalizada e voltada para o bem dos mineiros, sobretudo dos

mais pobres, por isso a nossa contradição em relação a este governo que, há 10

anos, infelicita os mineiros e Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Deputados,  telespectadores  que

acompanham a reunião extraordinária desta manhã, eu iria discutir o Projeto de Lei nº

3.491, do Governador, que também trata de empréstimo.

No entanto, estamos fazendo esforço coletivo para que, antes de retomarmos as

votações, possamos fazer acordo em torno do Projeto de Lei nº 3.491/2012. Neste

momento, as negociações estão ocorrendo. Antecipei-me para que, ao retomarmos a

votação,  possamos  atender  a  essa  justa  reivindicação de  estender  a  gratificação

complementar  da  saúde  aos  servidores  da  Secretaria  de  Saúde,  do  câmpus  da

Unimontes e  da Escola de  Saúde Pública.  Entendemos que a  saúde tem de ser

tratada em seu conjunto. Para isso é legítimo que o conjunto dos servidores seja
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atendido. Estou aqui antecipando também a discussão do Projeto de Lei nº 3.491,

esperando  que as negociações  avancem e externando a  compreensão de que  a

reivindicação  da  extensão  da  gratificação  complementar  para  o  conjunto  dos

servidores é legítima e beneficia o sistema de saúde pública em Minas Gerais.

Antes de entrar na questão dos empréstimos, também fui incentivado a fazer um

comentário sobre as declarações e as intervenções críticas à nossa Presidenta Dilma.

Vejam  bem a contradição:  a  Presidente  é  criticada,  na  visão dos Deputados  que

fizeram  suas  intervenções,  por  discriminar  Minas  Gerais.  Estamos  aqui  hoje,  no

Plenário  desta  Casa,  para  votar,  entre  outros,  um  projeto  do  governo  dessa

Presidenta  que  está  sendo  criticada.  Está  se  oferecendo,  em  condições

absolutamente  vantajosas,  por  meio  de  um  programa  de  estímulo  ao

desenvolvimento econômico do País, R$3.400.000.000,00 a Minas Gerais. A base do

governo está aqui para bater palmas para essa ação do governo federal,  para se

aplicar  em  infraestrutura,  segurança,  saneamento,  cultura,  turismo,  mobilidade

urbana.  São  R$3.400.000.000,00  para  enfrentar  os  reflexos  da  crise  econômica

internacional e fazer o País crescer, como está acontecendo.

Acabei de vir de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo

nobre Deputado Sebastião Costa, em que está um projeto do Governador que solicita

mais R$469.000.000,00 de empréstimo. Deputada Maria Tereza, sabe junto a quê? À

Caixa Econômica Federal, para obras preventivas de riscos naturais decorrentes de

enchentes. Não o obstruímos na Comissão, porque a nossa oposição é responsável.

Todos  conhecem  os  danos  das  enchentes,  principalmente  neste  período;  todos

sabem que a corda arrebenta para os mais pobres e para os Municípios.

Estamos falando de R$4.000.000.000,00 disponibilizados pelo governo federal para

Minas  Gerais.  Temos  de  ter  bom  senso.  A disputa  política,  partidária,  eleitoral  é

absolutamente legítima. Tem de haver certo cuidado com a injustiça, declarações que

não condizem com a realidade dos fatos, senão nos contradizemos em nossa ação

nesta Assembleia. Daqui a pouco vamos votar um projeto de R$3.400.000.000,00,

disponibilizados  pelo  governo  federal  a  Minas  Gerais.  Sr.  Presidente,  feita  essa

consideração,  queria  abordar,  na  discussão  dos  empréstimos,  um  assunto  que

também  considero  muito  relevante.  O  projeto  que  solicita  R$3.400.000.000,00  ao
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Banco  do  Brasil  tem  em  seu  objeto  várias  áreas  de  intervenção,  como  citei:

infraestrutura, mobilidade, logística, cultura, turismo, saneamento básico.

O projeto é genérico, ele lista as áreas de aplicação de maneira genérica. E, nas

audiências  de  revisão  do  PPAG  que  a  Assembleia  tem  feito,  principalmente  nas

regiões do semiárido, no Norte, no Mucuri e no Jequitinhonha, o problema, que é

conhecido por todos os Deputados e pela sociedade mineira, tem aflorado com muito

vigor. Em pleno século XXI, ainda há em Minas Gerais, segundo Estado mais rico da

Federação, milhares de pessoas que não têm acesso à água para beber. Para quem

vive  nas  médias  e grandes cidades,  que têm sistema de abastecimento  de  água

regular, pode parecer uma coisa de outro mundo, de outro país ou até mesmo de

outra região mais pobre do Nordeste brasileiro, mas essa realidade atinge milhares

de pessoas no Estado de Minas Gerais.

Estou abordando esse tema porque, ainda que tenhamos divergências em relação

ao nível crescente de endividamento do Estado com essa série de projetos, sabemos

que a base do governo tem uma maioria vigorosa e, por isso, esses projetos têm

condições de ser aprovados. Porém, estamos aqui exercendo um papel responsável

de  oposição.  Precisamos delimitar,  especificar,  priorizar  a aplicação desses ou de

quaisquer  outros  recursos do  Estado no que tange ao investimento.  Não consigo

compreender como, após 10 anos do atual grupo hegemônico do governo do Estado,

ainda pode perdurar essa situação. Já foi aprovada e criada uma subsidiária para

enfrentar essa situação: a Copanor. Lembro-me de que, na época, chamávamos a

atenção para o risco da sua criação. A Copasa, pelo seu sistema de atendimento,

pode oferecer  a  água  a  um custo mais  baixo  em algumas regiões.  Com  a tarifa

mediana, ela consegue estabelecer o chamado subsídio cruzado. Ou seja, as regiões

em  que  a  água  chega  mais  barata  e  as  pessoas  têm  condições  de  pagar  mais

financiam aquelas em que a implantação do sistema de abastecimento de água é

mais caro. Isso é um subsídio cruzado, ou seja, pega-se das regiões mais ricas e

compensa-se, distribui-se para as regiões mais pobres.

Lembramo-nos da criação da Copanor. Na verdade, a Copanor deixou a Copasa

com a prestação de serviço onde a água era mais barata e a tarifa mais alta; já as

regiões em que a implantação de sistema de água e esgoto é mais cara ficaram com
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uma subsidiária, que deveria, nas suas condições, de forma autônoma, prestar esse

serviço. Fizemos esse alerta quando a Copanor foi criada. Os argumentos do governo

eram que a Copanor  teria  mais agilidade e que o  custo seria mais baixo,  pois  a

estrutura da Copasa aqui era muito pesada. Então, foi criada a Copanor. Foi criada a

Secretaria  de  Estado  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas,  que  depois  virou  uma  secretaria

permanente, com quadro técnico empenhado e projetos.

A Sedru também trabalha com a questão do saneamento básico. A verdade é que,

apesar de a Sedru, a Copanor e a Sedvan serem mais do que siglas, serem órgãos e

Secretarias vinculadas ao governo do Estado, percebemos que não há planejamento

integrado; não há uma gestão integrada da política de saneamento básico para essas

regiões;  não  há  sequer  um  diagnóstico.  Já  fiz  essa  denúncia  na  Assembleia,

comprovada  depois  pelos  veículos  de  imprensa  mineira,  até  premiados  por  essa

matéria.  Por  exemplo,  há  comunidades  com  menos  de  200  habitantes  que  não

recebem cobertura da Copanor, estão esquecidas.

A Copanor  estabelece  contratos  de  gestão  e  atendimento  com  os  Municípios,

estipula distritos  a serem atendidos e exclui  as comunidades com menos de 200

habitantes, porque geralmente são comunidades em que o custo de implantação do

sistema de  abastecimento  de  água  é  mais  caro.  Só  que  a  oferta  de  água  para

consumo e também para geração de renda é um direito inalienável do ser humano.

Como podemos conviver com nossos irmãos e irmãs que não têm o sagrado direito

de acesso à água, sob a argumentação do custo alto de implantação do sistema de

abastecimento? Já discutimos isso com os Líderes da Maioria e de governo, com a

base de governo para que, neste projeto de empréstimo de R$3.400.000.000,00, no

que tange a  saneamento básico,  seja explicitado  que a  ênfase na aplicação dos

recursos seja exatamente a implantação do sistema de abastecimento de água e de

esgoto. Assim, Deputada Maria Tereza Lara, quando o esgoto não é tratado, quando

há lançamento “in natura” de esgoto em cursos d'água de regiões secas, o curso

d'água seca, diminui, e aquilo vira quase que um esgoto puro a céu aberto.

Estamos condicionando, além de outras questões,  a própria negociação com os

servidores da saúde e a incorporação neste projeto de uma previsão de investimento
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prioritário  nessas  regiões  para  esse  tipo  de  ação.  Não  queremos  mais  ações

pontuais. Sabemos que as ações pontuais são importantes, como a implantação de

uma cisterna de captação de água. Hoje, contamos com o programa federal Água

para Todos, que será replicado em Minas. Esse é um outro exemplo de parceria,

Deputada Maria Tereza Lara, pois, no Plano Plurianual de Ação Governamental do

Estado para o ano que vem, a ação mais inovadora na área de abastecimento de

água se chama Água para Todos. Quando verificamos, a fonte de aplicação desse

programa vem de transferências do governo federal. Tem o Água para Todos federal e

haverá o Água para Todos estadual.

Queremos  também  que  uma parte  desse  empréstimo  seja  disponibilizada  para

ações mais definitivas. Mas tem de haver um diagnóstico, um plano estratégico, uma

gestão integrada da política de saneamento. Há Municípios onde a sede é da Copasa

e, no distrito, da Copanor, e a comunidade, com menos de 200 habitantes, recebe

poço artesiano, resultante de um convênio com a Funasa, com o DNOCS ou por meio

de  emenda  parlamentar.  E  esse  poço,  com  um  ou  dois  anos,  não  recebendo

manutenção adequada, seca, e a comunidade fica sem água. Há comunidades onde

existe uma barragem, com água em disponibilidade suficiente durante todo o ano, e a

900m ou 800m, uma comunidade que não tem sistema de abastecimento de água. E

o  governo  propõe  sabe  o  quê?  Poço  artesiano,  Deputado  Pompílio,  para  uma

comunidade que fica a 800m de uma barragem.

Nessa área,  sinceramente,  acho que está faltando gestão integrada.  Não estou

falando que os órgãos não tenham boa vontade; acho que cada órgão está tentando

fazer  a  sua parte.  Mas  é  necessário  haver  diagnóstico,  estratégia,  planejamento,

metas,  investimento,  resultados  e,  sobretudo,  sensibilidade  humana  para  resolver

essa situação.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  nosso

companheiro de bancada, ouvi inúmeras vezes V. Exa. falando sobre essa situação.

Aliás, trouxe aqui uma garrafa com água barrenta do Norte, quando V. Exa. falou do

papel da Copanor, que não está conseguindo, não assumiu atender às comunidades

com  menos  de  200  habitantes.  Concordo  com  V.  Exa.,  pois  este  é  o  momento

propício  para  tratarmos  desse  assunto,  por  meio  do  PPAG  e  desse  projeto  de
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empréstimo. A água é um bem essencial à vida, e não podemos aceitar a situação

existente. Quem tem de fazer a integração entre esses órgãos é o próprio governo,

porque  eles  pertencem  à  esfera  estadual.  Portanto,  é  muito  importante  esse

encaminhamento nesta Casa, e nossa bancada está junto com V. Exa. nesse sentido.

Na fala inicial de V. Exa., Deputado André Quintão, não poderia deixar de reafirmar

a importância da Presidenta Dilma. Vou referir-me a um aspecto do seu trabalho,

fundamental como primeira Presidenta mulher, que é o foco de combate à miséria,

mas, principalmente, por meio da educação. Em toda a história do Brasil, havia cento

e poucas escolas técnicas federais. Enquanto aqui vemos o não cumprimento dos

25% do governo do Estado, na gestão da Presidenta Dilma já há mais de 200 e, ao

final do seu mandato, haverá 500.  Há, em Minas, inúmeras escolas, inclusive em

Betim,  em  Contagem,  em  Belo  Horizonte.  Portanto,  há  esse  importante  foco  na

educação.  E a  outra  proposta da Presidenta  Dilma é que os recursos do  pré-sal

sejam destinados à educação, o que está sendo combatido pelos seus adversários

políticos,  que  não  concordam  com  algo  essencial:  quando  se  aplica  mais  em

educação, com certeza há maior desenvolvimento econômico e pessoas qualificadas

para o trabalho. Estou dizendo isso apenas para me referir a um aspecto do trabalho

da Presidenta.

Voltando ao tema da Copanor, sabemos que água é essencial à saúde. Mesmo

apoiando o projeto, temos de condicioná-lo a determinadas exigências, pois o Estado

de  Minas  não  pode  se  eximir  de  abordar  esse  tema com propriedade.  Portanto,

cumprimento V. Exa.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Maria Tereza Lara.

Antes  de  passar  a  palavra  ao  Deputado  Rogério  Correia,  queria  dizer  que  a

Assembleia  fará  a  sua  parte  novamente.  Apresentamos  um  requerimento  ao

Presidente Deputado Dinis Pinheiro, que assinei juntamente com o Deputado Luiz

Henrique,  que  é  do  PSDB,  para  apresentarmos  essa  proposta  de  maneira

suprapartidária,  dizendo  que  não  é  objeto  de  disputa  política  e,  sim,  objeto  de

sensibilidade humana e responsabilidade desta Casa.

Solicitaríamos ao Presidente que já aprovássemos em 2012, para se iniciarem os

trabalhos  no  início  do  próximo  ano,  uma  comissão  especial  com  o  objetivo  de
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proceder a estudos, propor, avaliar e monitorar as ações desenvolvidas na área de

saneamento básico, em especial abastecimento de água e esgoto nas regiões Norte,

Mucuri  e  Jequitinhonha,  visando a sua universalização.  Se o governo foi incapaz,

nesse período, de promover essa integração, que a Assembleia tenha protagonismo,

ainda que seja Poder Legislativo, para incentivar essa ação integrada. O que não

podemos é viver de Prefeitos atrás de caminhão-pipa, de reportagens explicitando o

drama de milhares de famílias, de pessoas que diminuem sua renda porque perdem

suas plantações ou porque o gado ou a criação morre, e ano a ano a situação se

repete.

Contamos com a sensibilidade do Presidente Deputado Dinis Pinheiro, para que a

Assembleia, como faz em vários assuntos, realize um trabalho sério, vá às regiões,

ouça dos gestores governamentais qual é a estratégia, busque parcerias necessárias

e conte - espero eu -, a partir da inclusão no projeto de empréstimo dessa previsão

orçamentária, com recursos que facilitem a convivência com o drama da seca nessas

regiões,  através  de  soluções  inteligentes  e  permanentes,  e  não  simplesmente

paliativas, que se transformam em desperdício de dinheiro público.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado André Quintão, V. Exa. está

falando da água e vou retornar ao tema da luz. Minas Gerais está lembrando o Rio de

Janeiro de uns 50, 60 anos atrás, em que de dia falta  água e de noite falta  luz,

infelizmente. Volto ao assunto da luz no que se refere à renovação das concessões,

pois o Sindicato dos Eletricitários nos enviou uma carta e pediu que fizéssemos a sua

leitura no Plenário. Assim, solicito a V. Exa. paciência.

O Deputado André Quintão* - Perfeitamente.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - É uma carta importante acerca de um

posicionamento  do  sindicato  em relação à  renovação das concessões.  O título  é

sugestivo: “Renovar as concessões para não privatizar a Cemig”. Essa, sim, é uma

preocupação com a Cemig. Eles dizem na carta que, hoje, dia 13 de novembro, todas

as entidades eletricitárias do País vão fazer um ato público contra a terceirização, a

favor da garantia de emprego dos eletricitários e pelo direito dos atingidos.

“Em Minas Gerais,  a Cemig manifestou interesse em renovar a maior parte das

concessões,  com  exceção  das  Usinas  de  São  Simão,  Jaguara  e  Miranda,  no
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Triângulo Mineiro, que são responsáveis por 50% do parque gerador da empresa.

Essa posição do governo estadual, que é o sócio majoritário da empresa, abre uma

brecha  para  a  privatização  dessas  usinas,  pois  a  lei  prevê  a  licitação  dessas

concessões ao término de cada contrato. O primeiro deles, da Usina de Jaguara,

vence em agosto de 2013”.

Se não for renovado, portanto, há que se entrar em leilão e privatiza-se a empresa.

Por isso, a necessidade de se renovar o contrato da Cemig.

“Além disso, a posição adotada pelo Executivo estadual está em desacordo com a

Constituição  do  Estado,  que  prevê  a  autorização  da  Assembleia  Legislativa  e

referendo popular para a desestatização de empresas de energia, água e gás”.

Essa emenda foi proposta pelo Governador da época, Itamar Franco, e eu tive a

honra de ser o relator e até incluir o referendo.

Portanto, privatizar qualquer uma dessas concessionárias  significa que teria  que

haver  um “referendum”,  e  essa posição estaria  em desacordo com a  posição do

Estado.

“Como se não bastasse a ameaça ao patrimônio público, em recente entrevista a

uma rádio mineira, o Senador Aécio Neves” - sempre ele, o Senador que quebrou

Minas - “cogitou a demissão de trabalhadores da Cemig como forma de a empresa se

adaptar  a  novas  regras,  quando  sabemos  que  o  que  precisa  se  adaptar  são  a

obtenção e a distribuição exorbitante dos lucros”.

Sobre a medida provisória.

“O Brasil possui uma das tarifas de energia elétrica mais caras do mundo. Além de

pesar no bolso dos consumidores residenciais, o valor cobrado tem sido um entrave

para a competitividade do setor produtivo no mercado internacional. Por outro lado,

as  empresas  concessionárias,  após  as  privatizações  ocorridas  na  década  de  90,

aumentaram em muito seus lucros. Para se ter uma ideia, a Cemig, em Minas Gerais,

obteve um lucro superior a R$2.000.000.000,00 no ano passado, com distribuição de

90% dos dividendos aos acionistas públicos e privados.”

Vejam que 15% foram para a Andrade Gutierrez.  Façam o cálculo de quanto a

Andrade Gutierrez está ganhando só de lucro da Cemig na distribuição de dividendos.

“Para promover, em 2013, uma redução nas tarifas de energia elétrica, estimada
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entre 16% e 21%, a Presidenta Dilma Roussef  apresentou a Medida nº  579, que

dispõe sobre as renovações de concessão do setor elétrico e sobre a modicidade

tarifária,  a  qual  apoiamos. Com as novas regras,  as  concessões que vencem até

2007 terão oportunidade de ser renovadas por mais 30 anos, desde que aceitem a

redução na tarifa.”

Já expliquei que pagamos a construção das usinas, e, como não será preciso pagar

mais, reduz-se o preço que será cobrado por quilowatt.

“A partir de então, serão remuneradas somente pela operação e manutenção, já

que  os  ativos  que  ainda  não  foram  amortizados  serão  indenizados  pelo  governo

federal.”

Ou seja, Deputado André Quintão, o que ainda não foi pago nas contas de luz para

construção da usina, o governo federal vai pagar às concessionárias, então elas não

terão prejuízo.

“A  maioria  dos  ativos  já  foram  amortizados  ao  longo  dos  anos,  por  via  de

pagamento de encargo por novos consumidores. Vencidas as concessões, a lei prevê

o repasse desses ativos à União. Em tramitação no Congresso Nacional, a Medida

Provisória 579 recebeu 431 emendas.”

Quase todas do PSDB, para se atrasar o processo.

“Três  delas  foram  apresentadas  pelo  Padre  João,  hoje  Deputado  Federal,  e

garantem a  renovação sucessiva  das concessões  a  partir  da  vigência  das novas

regras.  Essas  receberam  o  apoio  do  Sindicato,  pois  queremos  garantir  que  o

benefício da redução tenha continuidade nas próximas renovações,  impedindo-se,

portanto, a privatização ao longo do tempo. Da mesma forma, apoiamos a emenda

apresentada  pelo  Deputado  Fernando  Ferro,  que  impede  a  terceirização  das

atividades  do  setor  elétrico.  Segundo  levantamento  da  Fundação  Coge,  entidade

criada e mantida pelas empresas do setor, 91% dos acidentes graves e mortes no

setor elétrico ocorrem com terceirizados. Além do mais, o tema da terceirização no

trabalho  ainda  não  foi  regulamentado  pelo  Congresso  Nacional.  As  empresas

elétricas  foram  beneficiadas  com  um  ato  do  governo  Fernando  Henrique,  que

introduziu a permissão de terceirizar por meio da Lei nº 8.987, de 1995.”

Essa é a posição do Sindicato, com a qual concordo. É preciso fazer a renovação,
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garantir  o  patrimônio  para  a  Cemig,  porque,  se  ela  não  renovar,  vai  perder  o

patrimônio. Portanto, não há defesa nenhuma da Cemig, caso ela não renove. Assim,

a defesa da privatização. Então, quando o Senador Aécio Neves se insurge contra a

renovação da concessão, vem por trás o objetivo privatista que os tucanos sempre

tiveram.  Defender  a  Cemig  é  defender  a  renovação  da  concessão,  é  defender  o

patrimônio, ficar com a Cemig e, ao mesmo tempo, diminuir o custo da energia para a

indústria e os contribuintes, de modo geral.

Deputado  André  Quintão,  queríamos  fazer  uma  defesa  enfática,  discordar  do

movimento que o PSDB tem feito nacionalmente. É um movimento antinacional e que

não contribui para diminuir o custo Brasil, por meio da diminuição da cota da energia

elétrica. Muito obrigado.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Obrigado,  Deputado  Rogério.  Antes  de  passar  a

palavra ao Deputado Pompílio, quero só dizer, Deputado Rogério, que a pressão dos

acionistas é tão grande que até o papel social e econômico que a Cemig poderia

cumprir muitas vezes deixa de cumprir. Quando foi construída a Usina de Irapé, no

Jequitinhonha, todos a proclamaram como redenção do desenvolvimento econômico

da  região.  Pois  bem.  Ao  lado  de  Irapé,  há  um  trecho  de  40km  de  uma rodovia

estadual que falta ser asfaltado. Ele está, aliás, num programa que não sai do papel,

o Caminhos de Minas.  Esse trecho liga Ijicatu a Virgem da Lapa.  São 40km que

poderiam fazer com que Diamantina tivesse uma ligação por asfalto até Almenara e

Salto  da  Divisa.  Seria  um  grande  incentivo  à  circulação  de  mercadorias,  ao

desenvolvimento econômico da região. Tenho a certeza de que essa pressão e avidez

pelos lucros fizeram com que a Cemig não desse essa contrapartida. Aquilo que era

para ser a redenção acabou não sendo. Não há nenhum investimento na represa

para  geração  de  renda,  para  turismo,  para  mobilidade,  para  logística.  Foi  um

benefício  eventual  para  as  pessoas  que  trabalharam  lá  durante  a  construção  da

usina.

Quero reiterar que, de fato, essa discussão da energia é estratégica. Se não se

reduz o custo da energia, não se consegue trazer vantagem competitiva. Saiu uma

matéria recentemente sobre a renúncia fiscal em Minas Gerais, R$8.000.000.000,00.

São os chamados regimes especiais de tributação. Tenho a certeza de que hoje, se o
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custo de energia fosse mais barato, teríamos um atrativo maior do ponto de vista do

desenvolvimento econômico, da atração de investimentos. E sem falar no que é mais

importante:  o  cidadão.  Há  muitas  pessoas  que  acham  o  Bolsa  Família  uma

esmolinha, que acham que R$30,00 e R$40,00 não pesam no bolso de ninguém. Não

pesa no bolso daqueles que dão R$30,00, R$40,00 de gorjeta, mas, para um pai de

família que tem de escolher se vai comprar cesta básica ou remédio, para aquele a

quem dinheiro falta no final do mês, faz diferença. Deveriam reduzir, baratear o custo

de energia e melhorar a qualidade e a condição de trabalho. V. Exa. que trabalha

muito nessa área sabe que essa terceirização e precarização desenfreadas trazem

prejuízos na prestação de serviços e para os próprios trabalhadores que trabalham

sob riscos. Basta vermos o relatório de acidentes que o Sindieletro sempre apresenta.

Esse é um debate importante, por isso concedo aparte a V. Exa.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Obrigado, Deputado André Quintão,

por esta oportunidade. Quero também tratar da carta dos eletricitários endereçada a

nós, parlamentares, como forma de contribuir para este debate. V. Exa. falou sobre a

responsabilidade social dessas empresas, citou o Vale do Jequitinhonha, a Usina de

Irapé. Hoje, ao redor de diversas usinas hidrelétricas do Estado, temos essa realidade

que V. Exa. retratou em relação ao Vale do Jequitinhonha, Diamantina, mobilidade na

região.  Durante  o  Luz  para  Todos,  houve  uma  oportunidade,  mas  ficamos

impressionados com um cidadão que morou durante toda a sua vida  ao  lado da

grande represa de Furnas e ali criou sua família, filhos e netos. São 70 anos sem luz

elétrica morando ao lado de uma grande hidrelétrica.

Então são programas de alcance social. V. Exa. falou do Bolsa Família, mas vamos

falar  do  Luz  para  Todos,  que  também  tem  alcance  social  e  promove  um

desenvolvimento  fantástico.  Eles  precisam  ser  mantidos  para  continuar  a  trazer

benefícios.

Quero também abordar um outro aspecto dessa questão da energia e da água, que

estão ligadas. O nosso Estado é privilegiado por nascerem aqui os principais rios. O

Rio São Francisco é importantíssimo, mas todo o complexo energético do País tem

no Rio Grande sua grande reserva. Setenta por cento da água do sistema elétrico

nacional nasce em Minas Gerais,  no complexo do Rio Grande, mas não damos o
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valor devido a essa riqueza estratégica. Temos minério, e não o valorizamos como

deveríamos, e também a água, que tem valor econômico e precisa ser valorizada

pelo Estado.

O debate sobre a energia elétrica é muito apropriado. Por que a sede de Furnas é

no Rio de Janeiro, e não em Minas Gerais? O valor que damos a essa questão é

muito pequeno. Esse debate precisa ser feito, pois, sem as águas de Minas Gerais,

não há energia no País. Hoje os lagos estão vazios. O Lago de Furnas está num de

seus níveis mais baixos, apenas um pouco acima do de 2001, época do apagão de

Fernando Henrique Cardoso.  A seca no Nordeste e a  estiagem em todo o  Brasil

fizeram com que as águas de Minas fossem usadas até sua exaustão, esvaziando

nossos lagos a fim de gerar energia para o País. Isso é estratégico e importante, mas

precisamos valorizar nossas águas de uma forma conveniente, o que não fazemos. A

água que os paulistanos bebem vem de Minas Gerais.

Esses aspectos que o senhor  levantou têm uma correlação com a questão das

hidrelétricas. Os primeiros contratos com a Copasa, feitos há 30 anos, têm embutido

na tarifa o pagamento pela construção das estações de tratamento de água. Já está

pago,  amortizado.  O  custo  das  estações  de  tratamento  de  água  do  Estado,  da

Copasa,  já  está  amortizado.  Atualmente  o  mineiro  paga,  de  forma  embutida,  a

construção das estações de tratamento de água, o que repercute na taxa de esgoto e

chegará a 90% da tarifa da água.

Aplicando o mesmo raciocínio, está na hora de pensarmos que, ao renovarem os

contratos com a Copasa, os Municípios têm de descontar o custo com a amortização

da construção das estações de tratamento de água, com os milhares de canos que

levam a água para a casa de todos os mineiros.

É  importante  diminuir  o  custo  do  Brasil.  A  Presidenta  Dilma  está  correta,  ao

anunciar a necessidade de redução da energia elétrica não só para os consumidores

domésticos, mas também para as indústrias.

A Cemig não pode e não deve abrir mão dessas três usinas. Ela tem até o dia 4

para decidir.  No dia 20, teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa

para debater o assunto. Seria hoje, mas, devido aos compromissos tanto da Cemig

quanto do Sindieletro em Brasília, adiamos para o dia 20, quando debateremos com a
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Cemig, a Assembleia Legislativa e a comunidade a importância de essa empresa não

abrir  mão  dessas  três  usinas  no  Triângulo.  O  Estado  ficará  mais  pobre,  e  a

Assembleia Legislativa e o povo precisam ser ouvidos para a tomada de decisão.

Essas são as minhas considerações, Deputado André Quintão, a quem agradeço a

oportunidade.

O Deputado André Quintão* - Antes de passar a palavra ao Deputado Zé Maia,

queria  lembrar,  Deputado  Pompílio  Canavez,  que  temos  Irapé  e,  a  poucos

quilômetros, uma comunidade sem água para beber. Não podemos conceber isso em

um Estado como Minas Gerais.  É muito importante fazermos essa distribuição de

maneira mais sistêmica e geral.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado André Quintão, agradeço o aparte de

V.  Exa.  e  cumprimento-o  por  estar  sempre  de  forma muito  serena  na  tribuna da

Assembleia. Chamo a atenção para essa discussão da tarifa de energia e para a

questão  da  renovação  das  concessões.  Temos  de  fazer  uma discussão  aqui,  de

Estado, não uma discussão partidária nem política. Estamos falando de uma ação

extremamente importante para Minas Gerais. A Medida Provisória nº 759 levanta uma

cortina de fumaça muito importante. Acho que a redução das tarifas une todos os

brasileiros, todas as empresas, e isso dá maior competitividade. Não há nenhuma

discussão nesse sentido, mas isso está sendo usado como pano de fundo para uma

ação extremamente  perniciosa  para  a  Cemig.  Para  se  ter  ideia,  Deputado André

Quintão,  126 usinas  hidrelétricas  tiveram sua renovação automática  por  20  anos,

antes que se chegasse a São Simão, Jaguara e Três Marias. Então, fica a pergunta:

por  que  foi  aceita  uma  regra  em  que  126  concessões  foram  prorrogadas

automaticamente,  e  essa  regra  é  alterada  quando  chega  a  Cemig  com  três

importantes unidades de usinas hidrelétricas em Minas Gerais? O que isso tem a ver

com tarifa? A questão da tarifa é uma discussão e a renovação das concessões é

outra.  Não  é  apenas  uma  mudança  de  regra,  isso  terá  reflexo  na  questão  dos

funcionários, da geração de emprego,  além de quebrar um paradigma, de o País

perder credibilidade, de se mudar os contratos. Mudar as regras no curso do jogo

levou o Brasil a ser chamado de país não sério. Essa discussão internacional está

voltando. Temos de fazer uma discussão serena a respeito do fato de que a tarifa é
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uma coisa  e  a  renovação da concessão  é  outra.  Ao  renovar  a  concessão,  nada

impede que haja uma mudança nas tarifas. A Aneel foi criada para regulamentar isso.

Essa é  uma discussão  de  Estado  que  envolve  Minas,  os  mineiros,  a  Cemig,  os

funcionários da Cemig, o governo, a Assembleia. Todos nós temos que fazer uma

discussão de Estado. Em 2014 haverá eleição, e não sabemos qual será o resultado

dela.  Não  podemos  fazer  uma discussão  política  nem  partidária,  tem  de  ser  em

defesa de Minas, do patrimônio dos mineiros. Há uma quebra na regra do jogo em

relação a São Simão, Três Marias e Jaguara, e ela é inaceitável e indefensável. É

essa discussão que temos que fazer em Minas Gerais para ver o que Minas acha

disso. A par dessa situação, não há ninguém em Minas Gerais contra a redução das

tarifas, mas mudar a regra das concessões cheira, para nós, a um golpe contra Minas

Gerais. Na verdade, não é contra Minas Gerais, Sr. Presidente, é contra os mineiros.

Não é contra A ou B ou partido C ou D, mas contra Minas Gerais, contra os mineiros.

Essa é a discussão que temos de travar aqui.

Sob essa boa vontade de abaixar  as  tarifas,  está embutido aí um golpe contra

Minas  Gerais.  Como mineiros,  e  não  como partido  político,  temos  de  fazer  uma

cruzada  em  Minas  Gerais  contra  essa  ação  extremamente  perigosa  para  Minas

Gerais. Agradeço o aparte de V. Exa.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Com  certeza,  Deputado  Zé  Maia,  no  dia  20,

aprofundaremos esse debate. Não basta dizer que somos favoráveis à redução das

tarifas,  é  preciso  apontar  os  caminhos que efetivem essa redução.  A questão do

ICMS em Minas é inaceitável, desproporcional em relação a outros Estados.

E o  Deputado  Rogério  Correia,  em  sua intervenção,  mencionou aspectos pelos

quais,  ao  se  discutir  a  renovação,  também  podem  ser  criados  mecanismos  que

favoreçam, que repercutam na redução das tarifas. Travaremos esse debate no dia

20.

Sr.  Presidente,  mais  uma vez  gostaria  de  dizer  que  esta  Assembleia  tem  uma

responsabilidade muito grande em algumas questões. Não podemos votar um projeto

de empréstimo sem uma vinculação mais  explícita  de enfrentamento de questões

emergenciais, de questões de Estado, de questões de ética pública. Como podemos

autorizar  um  empréstimo  de  R$3.400.000.000,00  e  não  atender  comunidades
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localizadas a 800m ou 900m de um grande reservatório de água que não têm água

para consumo humano?

Alguns Deputados estiveram presentes na última revisão do PPAG em Araçuaí e

ouviram depoimentos sinceros, intensos, de pessoas que se deslocaram 30km, 40km,

80km de suas comunidades no dia em que Araçuaí registrou a temperatura mais alta

de Minas Gerais. Estávamos a 42,5ºC de temperatura. E essas pessoas diziam que

voltariam para suas comunidades e não tinham garantia de água para beber, para

tomar banho, para lavar a casa. Nem me refiro a água para criação porque essa, ao

final do período de seca, já não existe mais.

Então, esse drama humano precisa ser objeto de uma ação mais permanente da

Casa. Assim, apresentamos emenda à Comissão de Fiscalização Financeira para que

as  ações  de  saneamento,  em  especial  água  e  esgoto,  sejam  prioridade  de

investimento no tópico do saneamento básico para essas regiões. Também sabemos

que existem outras regiões. O problema da água não se restringe ao semiárido. Há

problemas em bairros de Belo Horizonte, em Sabará, em Joanésia, em vários outros

Municípios mineiros.

Essa questão é importante. Então, queremos que essa emenda seja aprovada, sob

pena  de  obstruirmos  a  votação  desse  projeto,  porque  consideramos  relevante

vincular a aplicação desse recurso onde a vida humana esteja sendo colocada em

risco.

Reitero a solicitação ao Presidente da Casa, Deputado Dinis Pinheiro, que também

conhece bem a região. Que possamos, já no início do ano que vem, estruturar essa

comissão especial que já foi apresentada, para que chamemos a Copanor, para que

chamemos a Sedru, para que chamemos a Sedvan, para que chamemos a Copasa,

para  que  chamemos  os  órgãos  federais,  o  DNOCS,  a  Codevasf,  a  Funasa,  a

Secretaria Especial da Saúde Indígena, para que possamos, de fato, construir  um

plano de ação mais racional, com recursos previstos com uma efetividade maior, sem

desperdício. Sinceramente, Sr. Presidente, hoje me sinto até limitado em discutir essa

questão nessas regiões, porque todo ano a Assembleia bate nessa mesma tecla nas

audiências. Já sabemos do problema. Agora precisamos resolvê-lo.

Gostaria de fazer esse apelo para que possamos, de maneira muito límpida, incluir
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no projeto de empréstimo essa previsão, para, no início do ano que vem, iniciar os

trabalhos dessa comissão especial,  a  fim de promovermos essa integração maior

entre os órgãos governamentais, inclusive o poder público local, os novos Prefeitos e

Prefeitas.

Como disse o próprio governo federal, estamos no século XXI. Temos tecnologia e

orçamentos. Não estamos nos séculos em que a ausência de luz e água era uma

imposição tecnológica inacessível. Não; temos hoje alternativas para tudo, mas tem

de haver vontade política, competência e sensibilidade social. Carro-pipa é paliativo.

Será que no século  XXI  discutiremos carro-pipa? Deputado Fabiano Tolentino,  há

comunidades onde nem carro  chega,  quem dirá carro-pipa.  Essas pessoas estão

condenadas a não terem água.

A TV Assembleia companhou crianças em uma comunidade de Virgem da Lapa,

que acordam às 3 horas da madrugada e, com garrafas PET no lombo do burro, vão

a um córrego, que está secando, pegar a água restante para encher as garrafas com

água suja, e voltam no lombo do burro, para tomar banho, para, depois,  andarem

mais 4km para pegar o transporte escolar, a fim de estarem às 7 horas da manhã na

aula. Essas crianças têm de 8 a 10 anos e estão no Estado de Minas Gerais. Não

podemos ficar com as nossas consciências tranquilas constatando essa realidade.

Precisamos  ter  mais  indignação.  Temos  de  bater  na  mesa  e  dizer  que,  se  não

carimbarem esse recursos, não aprovaremos empréstimo para o governo. Às vezes

as coisas funcionam assim. O nosso momento é este.

Reitero que apresentei uma emenda à Comissão de Fiscalização Financeira para

que, no tópico de saneamento, os recursos sejam aplicados com prioridade nessas

áreas. Não basta apresentar emenda. Por isso a comissão especial  é importante.

Depois da emenda, o governo pode pegar o recurso. Assim não conseguiremos mais

monitorar e acompanhar a aplicação do recurso.

As estradas são importantes para a mobilidade, para o desenvolvimento econômico

e para o deslocamento das pessoas, mas estamos falando em um patamar básico.

Estamos  discutindo  água,  luz  e  energia.  Nosso  ex-Governador  e  ex-Presidente

Juscelino Kubitschek já tratava disso há 70 anos, no governo de Minas e no governo

federal.  Sem  água,  energia  e  transporte  não  há  desenvolvimento.  Reitero  que
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estamos falando em água para consumo humano, para as necessidades básicas dos

cidadãos.

Gostaria de dizer que aguardamos a aprovação dessa emenda na Comissão de

Fiscalização Financeira. O Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, já acolheu a nossa

sugestão  e  se  comprometeu  a  instalar  essa  comissão  especial.  Isso  é  muito

importante.  Há  várias  comissões  permanentes  na  Casa,  mas  algumas  temáticas

necessitam de um acompanhamento próprio e específico. A dinâmica da Assembleia

Legislativa é muito intensa. Hoje mesmo ela realiza um trabalho muito efetivo com a

Comissão Especial para Enfrentamento do Crack. Esse problema poderia ser tratado

na Comissão de Saúde, na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

na Comissão de Segurança Pública, mas foi instalada uma comissão especial para

um aprofundamento e um trabalho específico.

É  isso  que  queremos  fazer  com  essa  comissão  especial,  queremos  entender

melhor a lógica do governo, saber qual é, de fato, o diagnóstico que o governo tem

dessas  regiões  e  qual  é  o  plano  de  metas  do  governo  de  universalização  do

saneamento básico, não só para água, repito,  mas para o esgoto, para o resíduo

sólido. Há previsão, por lei federal, de erradicação dos lixões até 2014. Queremos

tratar  o  saneamento  básico  de  maneira  integrada,  a  destinação  final  do  resíduo

sólido,  a  coleta  e  o  tratamento  do  esgoto,  a  água  tratada  e  distribuída

adequadamente para que todo cidadão possa ter acesso a ela na torneira, no filtro, e

não carregando bacia e latão na cabeça ou no lombo de burro. Estamos no século

XXI. Minas Gerais, Brasil, é uma das maiores economias do mundo. Não podemos

mais conviver com essa situação. Chegou a hora de termos uma posição ativa - aliás,

já estamos tendo -, crítica, indignada, mas propositiva. Fizemos questão de que o

PSDB  e  outros  partidos  também  assinassem  esse  requerimento  para  que  essa

comissão  não  seja  instrumento  simplesmente  de  identificação  de  problemas  de

governo. Todos sabemos que os problemas existem. Queremos que essa comissão

seja um espaço de integração, proposição, destinação de recurso e cobrança para

que tenhamos um melhor resultado nessa área.

Não podemos concluir esta legislatura sem apontar um caminho mais claro, mais

efetivo, mais permanente, que suceda governos em relação à disponibilidade de água
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nas  regiões  mais  desassistidas  de  Minas  Gerais.  Aí,  vamos  precisar  das  nossas

estatais,  das  nossas  empresas,  dos  recursos  próprios,  do  governo  federal,  de

empréstimos e do protagonismo dos Municípios, que são responsáveis pelos projetos

e pela necessária integração com as várias comunidades. Tenho convicção e acredito

que, se a Assembleia fizer a sua parte, pode contribuir muito para vislumbrarmos um

novo horizonte nessa temática a partir do próximo ano. Hoje temos esse instrumento:

um projeto que busca R$3.400.000.000,00 junto ao governo federal, da Presidenta

mineira Dilma Rousseff. Por isso, de maneira explícita, conforme acordado com as

lideranças do governo, queremos que essa emenda seja acolhida na Comissão de

Fiscalização Financeira para podermos autorizar o Estado a fazer esse empréstimo.

Que parte desse empréstimo seja aplicado exatamente onde a realidade mais exige e

mais  requer.  Como disse,  que já  no início  do  ano que vem possamos traçar  um

verdadeiro diagnóstico, um verdadeiro plano de ação efetivo para realizarmos esse

direito inalienável do cidadão: o acesso à água e ao esgoto. Muito obrigado.

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  a  3.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  3.501/2012  com  as  Emendas  nºs  1  a  3.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.491/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do

Brasil  S.A.  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. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.  A Presidência  informa ao Plenário  que a emenda encaminhada pelo

Governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  313/2012,  publicada  em

25/10/2012, foi incorporada ao parecer da Comissão de Justiça e será arquivada nos

termos do inciso IV, art. 180, do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar
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a votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Em razão dos motivos listados durante a nossa

discussão do projeto, encaminho o voto contrário da Bancada do PMDB ao projeto de

lei que concede mais um empréstimo, agravando ainda mais o endividamento e a

quebradeira de Minas. Obrigado.

O Sr. Presidente - Votação do projeto, salvo emenda.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, eu estava em negociação quando foi

votado o projeto anterior.

O Sr. Presidente - Projeto de Lei nº 3.501/2012.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, havíamos feito um acordo, estava

vindo para cá, mas não pude encaminhar nem votar.

O Sr. Presidente - Conforme acordo celebrado com a participação de V. Exa. e dos

Líderes.

O Deputado Rogério Correia -  Eu não estava em Plenário.  Solicito  que V. Exa.

suspenda  a  reunião,  senão  vamos  obstruir  os  outros  projetos.  Ainda  estávamos

discutindo  o  procedimento,  que  entrou  em  votação  sem  que  tivéssemos  sequer

encaminhado.

O Sr.  Presidente -  Deputado Rogério Correia, é matéria vencida.  Existe alguma

dificuldade?

O Deputado Rogério Correia - Existe, Sr. Presidente. Por exemplo, eu queria votar,

iria pedir verificação para registrar o meu voto contrário. Solicito que V. Exa. renove a

votação.

O Sr. Presidente - É importante, Deputado Rogério Correia, que se mantenha com a

maior  atenção.  A  assessoria  do  PT  aqui  se  encontrava  ao  lado  de  todos  os

Deputados.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião

por 1 minuto.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, faça um entendimento com os demais

Líderes, por gentileza. Deputado André Quintão, Deputado Sávio Souza Cruz, façam

um entendimento com o  Deputado Rogério  Correia.  Deputado Rogério  Correia,  a
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Presidência solicita  a compreensão de V.  Exa.,  por  gentileza.  V.  Exa.  terá muitas

oportunidades para manifestar-se.

Deputado Rogério Correia, a Presidência agradece a compreensão. É importante

cumprirmos o Regimento.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, para encaminhar o Projeto de Lei nº

3.491/2012.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Presidente, reitero o voto contrário da Bancada do

PT ao projeto anterior e a esse.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. que conste na ata o voto contrário da

Bancada  do  PT  ao  primeiro  projeto  votado  e,  de  antemão,  registro  nosso  voto

contrário a esse projeto pelos vários motivos expostos. O nosso entendimento é que

a política do governo de criar taxas e pedir empréstimos não é o melhor caminho para

o Estado de Minas Gerais. O Estado está ficando endividado, e esses empréstimos

não garantem a aplicação mínima dos recursos na saúde e na educação. Além disso,

pede mais  empréstimos e piora  ainda mais a assistência à saúde e à  educação.

Ficamos  como  cachorro  correndo  atrás  do  rabo.  Pedimos  empréstimos  e  nos

endividamos, pedimos empréstimos e nos endividamos! Essa tem sido a política aqui

praticada. Encaminho contrariamente à aprovação de mais esse empréstimo. Já são

quase  R$100.000.000.000,00  de  dívidas  do  Estado  de  Minas.  O  valor  beira  a

irresponsabilidade. O próximo governo iniciará não apenas o pagamento dos juros da

dívida, dos quais o atual governo já reclama dizendo serem altos. Para além disso, o

próximo  governo  pagará  também  os  juros  das  novas  dívidas.  Não  serão

R$70.000.000.000,00, mas R$100.000.000.000,00 e sobre estes as dívidas e os juros

que advirão. Se já existe um comprometimento de aproximadamente 13% da receita

com a dívida, certamente chegará para o próximo governo um índice superior a 15%

ou a 17%, podendo chegar a 20% apenas com o pagamento de juros de dívidas,

caso  permaneça  esse  tipo  de  pagamento  do  governo.  O  que  temos  visto  é  um

choque de gestão  irresponsável  do governo.  Por  isso,  mais  uma vez,  encaminho
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contrariamente à aprovação desse empréstimo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Délio

Malheiros.

O Deputado Délio  Malheiros  -  Sr.  Presidente,  às  vezes a posição partidária  me

surpreende  nesse  processo.  O  dinheiro  que  o  Estado  está  adquirindo  com  o

empréstimo será utilizado em obras em Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte.

São obras por todo o Estado de Minas Gerais. O que mais me surpreende? O Banco

do Brasil está com o contrato pronto para ser assinado e cantando esse empréstimo

para Minas como uma grande vitória. Para a instituição financeira, é um excepcional

negócio o empréstimo de mais de R$3.000.000.000,00 para Minas Gerais, pois é um

Estado cumpridor de suas obrigações com o Banco - não se pode dizer o contrário. É

um empréstimo que vai  carrear  um enorme valor  para  o  o Banco do Brasil,  que

colocará  em  sua  carteira  uma  operação  de  crédito  extremamente  vantajosa.

Surpreende-me o PT votar contrariamente, não apoiar a operação entre o Estado e o

Banco  do  Brasil.  Eu,  particularmente,  não  tinha  nenhuma  razão  para  votar

favoravelmente a esse projeto, porque o Banco do Brasil tem uma história que deve

ser passada a limpo com o Estado.

Nesse empréstimo, o Estado colocará no Banco do Brasil R$3.000.000.000,00. O

Banco do Brasil é comandado pelo PT, e o Partido vota contra o projeto? Não estou

entendendo o que acontece. Como o PT vota contra um empréstimo do Estado com o

Banco do Brasil, numa operação que vai gerar um exorbitante lucro para a instituição

financeira? Encaminho favoravelmente ao projeto por entender que se trata de um

dinheiro importante para o Estado, ainda que seja com uma instituição que não tem

honrado o Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  estranho  a  fala  do  Deputado  Délio

Malheiros. Pode ser até o meu entendimento equivocado de que o empréstimo é

muito bom e vai trazer muito lucro para o Banco do Brasil. O lucro é até exorbitante,

como ele manifestou aqui. E isso nos preocupa porque o empréstimo tem de ser bom

para Minas Gerais, tem de resolver o problema do nosso Estado. Sabemos que às
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vezes fazemos um discurso contrário,  mas o País  vive em recessão.  A economia

diminuiu, e o Estado e a União não querem assumir isso. As receitas vão diminuir, vai

haver dificuldade. Não acredito que esse empréstimo vai sair porque nos cansamos

de aprovar  empréstimo e nenhum saiu.  Quando da assinatura do contrato, fazem

uma avaliação do endividamento do Estado e afirmam que não há mais condição de

endividamento. Estamos no limite, apesar de termos recebido outro, hoje, da Caixa

Econômica. O governo abriu espaço para se aumentar a margem de endividamento

dos Estados. Achei estranho porque temos de ter certeza de que o empréstimo deve

ser  mais  interessante para o Estado que para o Banco.  Banco já ganha dinheiro

demais. Então, não é necessário se endividar e quebrar mais o Estado.

Deputado Dinis, temos de voltar à discussão que a Assembleia fez em todo o País

sobre o endividamento dos Estados. O Prefeito de São Paulo levantou a questão

sobre o endividamento da cidade de São Paulo, que precisa ser revista, mas parece

que agora está calado, não falou mais nada. Parece que o governo federal não aceita

que  voltem  a  discutir  isso.  Nos  dois  primeiros  quadrimestres,  pagamos

R$3.400.000.000,00 de juros e vamos continuar a pedir empréstimo para pagar juros.

Esse dinheiro é para pagar juros, para cobrir um rombo das contas públicas. O seu

dinheiro foi quase sonegado ali pelo governo federal, nessa forma de cobrança, que

considero abusiva, dos juros do Banco Central. E o governo tem de pegar dinheiro

emprestado para fazer face a outras despesas.

Quando fazemos a discussão desses empréstimos, é para tapar buraco. É como

uma pessoa que está quebrando e começa a pegar dinheiro com um para pagar ao

outro; depois, pega do outro para pagar a outro, e o rombo vai ficando muito maior.

Esse  é  o  caso,  infelizmente,  do  nosso  Estado,  que  deve  hoje  mais  de

R$70.000.000.000,00.  Ao  votar  esse  empréstimo  -  vou  votar  a  favor,  não

contrariamente -, estranhei. Achei que o empréstimo fosse bom para Minas Gerais,

não para o Banco.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Pompílio

Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Sr.  Presidente,  o  Deputado  Délio  Malheiros

estranhou o fato de a Bancada do PT votar contra o empréstimo. A argumentação
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dele é que, se for bom para o Banco do Brasil, é bom para o governo federal, e que

deveríamos votar a favor do projeto. Nós, do PT, queremos que seja bom para os

mineiros, que seja importante para Minas Gerais. Temos sérias dúvidas a respeito

disso. Temos dificuldades tremendas. Andamos por todo o Estado falando sobre o

endividamento,  as  dificuldades  de  o  Estado  arcar  com  as  políticas  sociais,  a

educação  e  a  saúde.  Para  sermos  coerentes,  temos  de  avaliar  bem  isso.  O

empréstimo é necessário, é importante? Se os argumentos são os juros exorbitantes,

como ele disse,  é mais  um motivo para o Deputado Délio  Malheiros também ser

contrário. Nós, da Bancada do PT, queremos que seja bom para os mineiros, que seja

bom para Minas Gerais, para o nosso desenvolvimento, não apenas para o Banco do

Brasil. Isso está fora de propósito. Sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, e

não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós, do PT, não avaliamos que, se for

bom para o governo federal, necessariamente teremos de votar a favor do projeto e

pronto. Não, somos Deputados de Minas Gerais e queremos que seja bom para os

mineiros. Com o endividamento do nosso Estado e os juros exorbitantes, como V.

Exa.  disse,  é prudente termos mais cautela.  Essa é a posição do PT.  Votaremos

contra esse empréstimo.

Sr. Presidente, eram essas as considerações que gostaria de fazer. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputados  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Peço verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Sr.  Presidente,  meu  voto  é  “sim”,  mas  não  foi

registrado.

O Deputado Pinduca Ferreira - Meu voto também é “sim” e não foi registrado.
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O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram ”sim” 40 Deputados. Votaram “não”

7 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  3.491/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.499/2012, da Comissão

de  Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  nº  76/2012,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 29/7/2012. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Tive oportunidade de falar rapidamente, durante o

meu pronunciamento, sobre um dos empréstimos que a Assembleia vota em série,

agravando-se ainda mais o buraco financeiro e a quebradeira imposta a Minas pelo

Senador Aécio Neves, e que propõe algo que ronda o absurdo. O governo do Estado,

sem passar  por  lugar nenhum, sem passar  por  nenhuma transparência,  tem feito

todas as concessões aos amigos do rei. Citei aqui os regimes tributários feitos em

série  com a  Ricardo Eletro,  culminando  com o  patrocínio  ao  Luciano Huck,  com

intermediação do Senador Aécio Neves.

Agora, por esse projeto de lei, quer-se que a Assembleia convalide o que foi feito.

Porém, ninguém sabe o que foi feito. Estão aqui 50 Deputados, e ninguém sabe o

que foi feito. E, agora, com a ilegalidade praticada em profusão, em atacado, com os

benefícios e privilégios sempre às escondidas, vêm aqui para convalidá-las por meio

de um projeto de lei. Querem que a Assembleia Legislativa fique sócia da ilegalidade,

do malfeito, que vem sendo praticado pela Secretaria de Fazenda, como disse, por

atacado.

Viver fora da lei já é uma prática natural e confortável para o governo de Minas.

Mas a Assembleia de Minas, a Casa das Leis, vai convalidar os regimes especiais

concedidos aos amigos do rei, sabe-se lá movidos a que, com quais critérios, e sem

discutir,  sem  ter  sequer  uma lista  do  que  foi  feito,  sem ter  qualquer  informação,

nenhuma, nada. Não é necessário saber? É como eu já disse: tudo que seu amo

mandar faremos sim, senhor.
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Lamento, pois não tenho expectativas de que esse projeto não seja aprovado. Já

falei que, se o Governador mandar para cá um projeto revogando a lei da gravidade,

esta Casa vai aprová-lo; mesmo que não gere muitos efeitos, a Casa vai aprová-lo.

Passa com parecer de constitucionalidade e legalidade na Comissão de Constituição

e Justiça. A comissão de mérito vai falar que revogar a lei da gravidade é fundamental

para manter Minas na vanguarda, Minas à frente, Minas avança, pois se revogou a lei

da  gravidade antes  de  qualquer  um.  Agora,  vamos convalidar  as  ilegalidades,  os

grandes negócios feitos com os amigos do rei,  através da Secretaria de Fazenda,

com os regimes de tributação especial praticados em série a centenas...

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Amigo Sávio Souza Cruz, no Confaz está um

pessoal muito criterioso. São todos os Secretários de Fazenda de todos os Estados

brasileiros, são do PT, do PSDB, do PMDB. O trabalho do Confaz é muito rigoroso. O

que nos deixa, às vezes, com medo de tão rigorosos que são. Por isso, estamos

votando aqui com tranquilidade. Você não imagina como o Confaz é um órgão difícil

de tratar. Todos os Secretários devem ter muito cuidado no que fazem, porque são

contra tudo.  Se elaboram uma resolução,  podem ter  certeza  de que é  elaborada

estritamente dentro da lei. Tudo o que acontece no Confaz e tudo o que está sendo

pedido lá já foi aprovado por esta Casa também.

Tenho tranquilidade para votar e encaminho pela aprovação, por saber que se trata

do Confaz, que congrega todos os Secretários de Fazenda do Brasil. Não é Confaz

de conta, é Confaz, sério mesmo. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço o aparte do Deputado Jayro Lessa, mas

obviamente  o  Confaz  pode  fazer  o  que  quiser,  pois  não  tem  responsabilidade

legislativa, não é instância legislativa, tanto que depende de o projeto passar aqui, e o

governo o enviou. Quem vai se responsabilizar formal e legalmente por ele não é o

Confaz, mas a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Insisto e repito: a

Assembleia vai convalidar aquilo que não sabe o que é.

Ouvimos falar que 610 empresas foram privilegiadas por terem relações também

privilegiadas com os donos do poder em Minas Gerais. Chamo muito a atenção para

a Ricardo Eletro, que, embora seja uma grande devedora de Minas Gerais, talvez o

contribuinte  que  mais  deve  ao  Fisco,  foi  brindada  com  regimes  especiais  em
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profusão,  em série.  Aliás,  contou com a  presença do então Governador  Aécio na

inauguração de seu centro de distribuição, embora fosse o maior devedor. Depois,

nessa triangulação,  surgiu como o grande patrocinador,  o patrocinador  “master”  a

Ricardo  Eletro,  outro  grande  apoiador  dos  tucanos,  até  por  vocação.  Quero

encaminhar contrariamente à aprovação desse projeto, lamentavelmente mesmo sem

esperanças de que a Assembleia se responsabilize por mais um malfeito do governo

de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico 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

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, quero registrar  meu voto “não”,  por

favor.

O Deputado Tenente Lúcio - Sr. Presidente, quero registrar meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 Deputados. Votaram “não”

6  Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do  projeto.  Está,  portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução nº 3.499/2012. À Comissão de

Redação.

Questão de Ordem

O Deputado Sebastião Costa - Apenas para esclarecer, em nome dos colegas que

comigo atuam na Comissão de Justiça, ao Deputado Sávio Souza Cruz que a lei da

gravidade não foi publicada, portanto não merecerá parecer da Comissão de Justiça.

Apenas  para  tranquilizá-lo,  digo-lhe  que  isso  não  vai  acontecer  porque  a  lei  da

gravidade dispensa parecer, em razão do que não haverá essa preocupação para a
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argumentação do Deputado em outros discursos.

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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 302/2011 e 2.916, 2.917, 2.918, 2.919, 2.958 e

2.959/2012, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  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 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Inácio Franco e Alencar da Silveira Jr.

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette de

Andrada;  aprovação -  Votação,  em turno único,  do Projeto  de Lei  nº  3.320/2012;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 302/2011; aprovação na forma

do vencido em 1º turno - Votação,  em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.916/2012;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 2.917/2012; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.918/2012;

aprovação -  Votação,  em 2º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  2.919/2012;  aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.958/2012; aprovação - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 2.959/2012; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 612/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 760/2011; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 771/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.036/2011;  aprovação na forma do  Substitutivo  nº  1  -  Votação,  em 1º  turno,  do
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Projeto de Lei nº 2.089/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 2.117/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação,

em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.549/2011;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.551/2011; aprovação - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.117/2012;  discurso  do  Deputado  Adalclever  Lopes;

encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação

das Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.491/2012;  encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Pompílio

Canavez,  André  Quintão  e  Carlos  Pimenta;  votação  do  projeto,  salvo  emenda;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.501/2012;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.534/2012;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.702/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 3.475/2012; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno

único, do Projeto de Lei nº 3.476/2012; aprovação - Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 2.555/2011; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nº 3.396/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  1.601/2011;  aprovação  na  forma do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 274/2011; aprovação com a Emenda nº 1

-  Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  376/2011;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 777/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 1.598/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.093/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.197/2011; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1; declaração de voto - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 2.818/2012; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.848/2012;  aprovação -  Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto de Lei  nº 3.011/2012;  aprovação com a Emenda nº 1 -  Discussão,  em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.071/2012; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão,
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em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.085/2012; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.213/2012; aprovação com a Emenda

nº 1; declaração de voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

24/2012; requerimento do Deputado Rômulo Viegas; aprovação do requerimento -

Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.474/2012;  requerimento  do

Deputado Rômulo Viegas; aprovação do requerimento - Suspensão e reabertura da

reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres  de  Redação  Final:  Pareceres  de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.491 e 3.501/2012; aprovação - Declarações

de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlos  Henrique -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Dalmo Ribeiro Silva -  Délio

Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

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

João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca  Ferreira  -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da
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reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

3.117, 3.491, 3.501 e 3.534/2012 e 1.702/2011 sejam apreciados em primeiro lugar,

nessa  ordem,  entre  as  matérias  em  fase  de  discussão,  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 24/2012 seja apreciado em penúltimo lugar e que o Projeto de Lei

nº  3.474/2012  seja  apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.320/2012,  do  Governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 302/2011, da Deputada Liza Prado, que

possibilita aos membros de igrejas adventistas matriculados na rede pública estadual

de ensino dispensa de exames de avaliação curricular em dias que especifica e dá

outras providências. A Comissão de Educação opina pela aprovação 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 302/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.916/2012, do Governador do Estado,

que altera dispositivos da Lei nº 17.701, de 4/8/2008. A Comissão de Fiscalização



811
____________________________________________________________________________

Financeira opina pela aprovação 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 2.916/2012 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.917/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.918/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.919/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.958/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas

o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto. Em votação,  o projeto.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.959/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 612/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que
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especifica. 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 votação, o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 612/2011 com a

Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 760/2011, do Deputado Wander Borges,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao  Município  de  Belo  Horizonte.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Transporte  e  de  Fiscalização

Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 771/2011, do Deputado Ivair Nogueira,

que  dispõe  sobre  a  transferência  de  domínio,  do  Estado  para  o  Município  de

Carmópolis de Minas, de trecho da Rodovia MG-270. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões de Transporte e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de  Lei  nº  771/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº 2.036/2011, da Deputada Rosângela

Reis,  que autoriza  o Poder  Executivo a fazer  reverter  ao Município de Timóteo o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados
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que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.036/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.089/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. 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 votação, o

projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.089/2011 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei  nº 2.117/2011, da Deputada Rosângela

Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Dias o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.117/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação,  em 1º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  2.549/2011,  do Deputado Sebastião

Costa,  que autoriza o Poder Executivo a doar  ao Município de São Francisco do

Glória  o  imóvel  que  especifica.  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  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em
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1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.549/2011  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.551/2011, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Açucena o imóvel que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.117/2012, do Procurador-Geral de

Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Administração Pública perdeu prazo para emitir  parecer. A

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as

Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discuti-lo, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes* - Sr. Presidente, vou discutir o projeto e aproveitar

para fazer o encaminhamento.

Primeiro,  quero  agradecer  em  nome do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  Líder  da

Bancada do PMDB, que acompanhou, pediu para agilizar em duas Comissões, pela

perda de prazo, e construiu um grande acordo com a base de governo, com a ajuda

constante  do  PT.  Então,  ficamos  satisfeitos  com  o  acordo  feito  e  encaminhamos

favoravelmente à votação do projeto. Muito obrigado.

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 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  3.117/2012  com  as  Emendas  nºs  1  e  2.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.491/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do
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Brasil S.A. e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado  Pompílio

Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Sr.  Presidente,  a  Bancada  do  PT  vota

contrariamente, porque compreende que o nível de comprometimento das finanças

do Estado é muito  preocupante e não queremos ser  responsáveis  por mais esse

endividamento,  já  que  sabemos  que,  em  um  futuro  muito  próximo,  os  mineiros

sentirão  suas  consequências.  Então,  nós,  da  Assembleia,  que  já  andamos  pelo

Estado inteiro falando do nível de endividamento e das dificuldades de executar os

programas sociais e investir na saúde e educação, encaminharemos contrariamente a

essa votação. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, o Deputado Pompílio Canavez falou

pela bancada, mas queria registrar que, ontem, com essa previsão de aprovação pelo

Plenário  e  na  negociação  para  que  não ocorresse  nenhuma obstrução  capaz de

prejudicar  a  tramitação  do  conjunto  dos  projetos,  levantamos  a  possibilidade  de

acatamento de uma emenda que vincula  prioritariamente a aplicação de recursos

desse empréstimo ao tópico saneamento. A autorização para os R$3.400.000.000,00

congrega várias áreas: mobilidade, logística, cultura, turismo, saneamento, etc. No

caso  de  saneamento,  apresentamos  uma  emenda  para  que  o  recurso  fosse

prioritariamente  investido  nesse  tópico,  nas  regiões  em  que as  pessoas  não  têm

acesso  regular  ao  sistema  de  abastecimento  de  água  e  esgoto.  Nesse  sentido,

apresentamos  a  Emenda  nº  1,  que  foi  acatada  pela  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Queria, então, fazer esse registro: o projeto saiu melhor

que entrou, pois, no caso do saneamento básico, estamos condicionando a aplicação

dos recursos exatamente a essa prioridade.

O  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  já  acatou

proposta  de  nossa  autoria  junto  ao  Deputado  Luiz  Henrique,  assim  haverá  uma
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comissão especial para monitorar o nível de investimento e o conjunto de ações de

abastecimento de água e esgoto no semiárido mineiro. A emenda foi acatada pela

Comissão, e registro isso como um fato positivo na tramitação desse projeto. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos

Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, em meu nome e em nome do PDT,

quero  encaminhar  favoravelmente  a  esse projeto,  porque entendemos que  Minas

precisa  modernizar-se,  precisa  de  recursos  para  atender  às  diversas  demandas.

Tenho  certeza  e  confiança  no  Governador  Anastasia,  que  não  pediria  esse

empréstimo se não fosse para a sua destinação específica em diversas áreas. Esta

Casa não só está dando um voto de confiança, mas também tem a certeza de que

Minas está no caminho certo, de que temos um Governador ético, sério, responsável,

que não tomaria empréstimo simplesmente por tomá-lo; ele está fazendo isso em

nome dos mineiros, principalmente dos menos favorecidos e que compreendem mais

da metade do Estado de Minas Gerais. O PDT encaminha este projeto sobriamente

com a certeza de que estamos não assinando um cheque em branco, mas avalizando

uma decisão importante para Minas Gerais e para os mineiros. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.491/2012 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.501/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  no  âmbito  do

Segundo Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão

Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social e altera a Lei nº 18.583, de 14/12/2009. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.501/2012 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.534/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  a  Caixa

Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano

Nacional  de  Gestão  de  Risco  e  Resposta  a  Desastres  Naturais.  A Comissão  de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 2º turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.702/2011,  do  Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  que  altera  a  Lei  nº  14.185,  de  31/1/2002,  que  dispõe  sobre  o

processo  de produção  do  queijo  de  minas  artesanal  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Política  Agropecuária  opina  pela  aprovação do projeto  na  forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.702/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.475/2012, do Governador do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  de  R$35.600.000,00  ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com

a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam



818
____________________________________________________________________________

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei  nº 3.475/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.476/2012, do Governador do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  de  R$62.509.688,00  ao

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas

Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.555/2011, do Deputado Rogério

Correia, que institui o Dia Estadual dos Securitários no Estado de Minas Gerais. 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.

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 3.396/2012, do Deputado Dinis Pinheiro, que institui o dia 18 de

novembro  como  o  Dia  do  Barroco  Mineiro.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-

se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.396/2012 na forma do Substitutivo nº

1. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.601/2011, do Deputado João Vítor Xavier, que dispõe sobre a gratuidade de

taxas de estacionamento em hospitais e demais centros de saúde para efeitos de

embarque,  desembarque,  acomodação  e  socorro  de  pacientes  em  casos  de
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emergência. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.601/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 274/2011, do Deputado Paulo Guedes,

que  declara  como  patrimônio  histórico  e  cultural  de  Minas  Gerais  a  Orquestra

Sinfônica  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Cultura  opina  pela  aprovação  do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 274/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão

de Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 376/2011, do Deputado Célio Moreira,

que  dispõe  sobre  a  política  de  incentivo  ao  uso  da  energia  solar  no  Estado.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Minas  e  Energia  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, da Comissão de Minas e Energia, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 376/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Minas e Energia.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 777/2011, do Deputado Carlin Moura,
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que dispõe sobre reserva de vaga para afro-brasileiros em peça publicitária de órgão

das administrações públicas direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto e

pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Justiça.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei nº 777/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Direitos Humanos.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei nº  1.598/2011,  do Deputado Gustavo

Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto o imóvel que

especifica. 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. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.598/2011 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  2.093/2011,  do Deputado Rogério

Correia, que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19/6/2002. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto  na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Política Agropecuária.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei  nº  2.093/2011 na forma do Substitutivo  nº  1.  À  Comissão de Fiscalização

Financeira.
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Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.197/2011,  do  Deputado  Doutor

Wilson Batista, que institui o projeto de prevenção ao câncer Caminhos da Prevenção

no âmbito do Programa de Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, da Secretaria

de  Estado  de  Saúde.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1, da Comissão de Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.197/2011 na forma do Substitutivo nº 1

com a Emenda nº 1. À Comissão de Saúde.

Declaração de Voto

O Deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, tenho grande satisfação em

estar  hoje ao lado dos nossos colegas Deputados aprovando esse nosso projeto,

oriundo de um trabalho,  de um esforço consciente e convicto de que daria ótimo

resultado, especialmente no enfrentamento ao câncer no Estado de Minas Gerais. O

câncer  é  hoje  a  segunda  causa  de  morte  entre  os  mineiros  e  os  brasileiros,  e

sabemos que Minas e o Brasil carecem de um programa de prevenção efetivo que,

além de ampliar  o  acesso a exames,  importantes  aliados  no combate  ao  câncer,

também vise a reduzir as desigualdades no atendimento à saúde no Estado de Minas

Gerais e no Brasil. Inúmeros Municípios carecem de exames simples para prevenção

do câncer. Sabidamente, o seu tratamento na fase inicial é a única ferramenta para

vencê-lo. Em fase avançada, o paciente sofre, e o Estado e o País gastam muito

mais. As drogas são caríssimas, e os resultados, quase inexistentes. Os pacientes

praticamente  não  têm  possibilidade  de  cura.  Esse  projeto  já  é  desenvolvido  em

alguns Estados do Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos, onde houve significativa

redução da incidência de mortalidade pelo câncer, além de ter gerado economia e
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apresentado  resultados  importantíssimos  para  a  população.  Agradeço  a  todos.

Agradeço ao Presidente desta Casa e à nossa assessoria,  por  esse projeto estar

sendo aprovado. Tenho a certeza de que, em poucos anos, colheremos os frutos e os

ótimos resultados desse projeto. Esse projeto, que é da nossa autoria,  certamente

agora  será  executado  pelo  governo  e  estendido  a  todo  o  Estado  mineiro.  Muito

obrigado.

O Sr.  Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.818/2012, do

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Guaranésia o imóvel que especifica. 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. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.818/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.848/2012,  do  Deputado  Hely

Tarqüínio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gotardo o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Discussão, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.011/2012,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Sem-Peixe  o  trecho  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de

Transporte e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a

Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.011/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.071/2012, do Deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Serra do Salitre o imóvel que especifica. 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. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.071/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.085/2012,  do  Deputado  Romel

Anízio, que autoriza o Município de Iturama a alienar imóvel doado pelo Estado por

meio  da  Lei  nº  19.995,  de  29/12/2011.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2,  da  Comissão  de  Justiça.  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 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.085/2012 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão

de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.213/2012,  do  Deputado  Delvito

Alves, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de
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Unaí.  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. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.213/2012 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao projeto

do Deputado Delvito Alves. Aproveitando esse projeto de doação de imóvel, gostaria

de comunicar a esta Casa e aos eleitores e telespectadores da TV Assembleia, que,

de acordo com o levantamento que fizemos, o Brasil gastou R$1.200.000.000,00 nas

últimas  eleições.  Ontem,  nós,  da  União  Nacional  dos  Legisladores  e  Legislativos

Estaduais - Unale - lançamos, em Brasília, um movimento nacional para unificação

das eleições no País. Vamos conversar com a CNBB e com a OAB. Sr. Presidente,

Srs. Deputados, telespectadores, imprensa em geral, já não podemos aceitar eleições

de dois em dois anos. Precisamos de uma providência do Congresso, onde há 30

projetos  sobre  isso.  Sabemos perfeitamente  que já  não há necessidade de PEC.

Hoje, a mudança do calendário eleitoral pode ser feita por meio de projeto de lei. Está

na  hora  de  o  Congresso  tratar  isso  com  seriedade.  Faremos  esse  movimento

nacional. Pouco importa para a nossa entidade e para nós, Deputados, a maneira

como será feita a unificação das eleições. O que não podemos é continuar fazendo

eleição. Como disse ontem, daqui a 15 meses veremos o Brasil parado novamente,

porque  será  iniciado  novo  período  eleitoral.  Sr.  Presidente,  na  próxima  semana

faremos aqui  uma reunião que estamos realizando com a OAB, com o Deputado

Antônio Júlio  e  com a  CNBB em todos  os níveis  de  Minas  Gerais,  em  todas  as

Assembleias, em todo o Brasil.  Vamos continuar  com esse movimento e temos a

certeza  de  que  até  mesmo  a  nossa  imprensa,  os  jornais  e  a  televisão  também

concordam com a ideia de que não deve haver eleição no Brasil, de dois em dois
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anos. Lembramos que o descrédito do político é muito grande. Vou citar um exemplo

de  dentro  desta  Casa.  Muitas  cidades  votaram  no  Deputado  Antônio  Júlio  para

Deputado, e agora ele deixará o mandato para ser Prefeito em sua cidade natal. A

população  de  Belo  Horizonte  votou  em  Délio  Malheiros  para  que  ele  fosse  seu

representante nesta Casa, e agora ele deixará seu mandato de Deputado para ser

Vice-Prefeito.  Com  a  unificação  das  eleições  acabaremos  com o  trampolim,  que,

aliás,  já  aconteceu  comigo,  quando  saí  da  Câmara  Municipal  e  vim  para  esta

Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente -  Discussão,  em 1º  turno,  do Projeto  de Lei  Complementar  nº

24/2012, do Tribunal de Contas, 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. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Administração Pública opina pela  aprovação 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  Administração  Pública.  Vem  à  Mesa

requerimento do Deputado Rômulo Viegas em que solicita o adiamento da discussão

do  projeto.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.474/2012, do Governador do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais,  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado de Minas  Gerais  e  do  Ministério

Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.Vem à Mesa requerimento

do Deputado Rômulo Viegas em que solicita o adiamento da discussão do projeto.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  reunião  por  sete  minutos  para
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aguardar que se ultimem os Pareceres de Redação Final  dos Projetos de Lei nºs

3.491 e 3.501/2012.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.491 e 3.501/2012 (À

sanção).

Declarações de Voto

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, saudamos as alunas e os alunos da Escola

Estadual Djanira Rodrigues de Oliveira, do Bairro Jardim dos Comerciários.  Nesta

manhã,  os  jovens são muito bem-vindos à Assembleia Legislativa.  Sr.  Presidente,

queria voltar ao dia de ontem, quando não tive a oportunidade de estar no Plenário,

por presidir a reunião de revisão do PPAG no Teatro da Assembleia. Mas, a todo o

momento,  recebia  ligações  que  me  relatavam  o  que  era  dito  no  Plenário.

Impressionou-me ouvir o relato dos dois ex-Líderes do Governo - do PMDB e do PT -

os mais trapalhões da história de Minas, que deixaram um déficit de 12% nas contas

do Estado. Esses Líderes não conseguem ficar livres da figura do mais querido, o

Senador Aécio Neves, que parecia estar aqui. O Senador está em Brasília, lutando

para que sejam retirados os impostos da cesta básica para a população mais pobre; o

Senador está trabalhando para que as empresas mineradoras de Minas paguem mais

impostos. Enquanto isso, o governo federal veta os projetos do Senador Aécio Neves.

O governo  federal  do  PT é  o  pior  da  história  do  Brasil  para  os  Municípios  e  os

Estados. Os Deputados que estão aqui devem ter subido nos palanques e ouvido os

Prefeitos falarem em perda de 50% da arrecadação, porque o governo federal abriu

mão de impostos que deveriam ser distribuídos aos Municípios e aos Estados. O

governo do PT está quebrando os Municípios e os Estados. Quando esse governo

encaminha uma possibilidade, não é dinheiro a fundo perdido, Deputados Rômulo

Viegas,  Bonifácio  Mourão  e  Carlos  Pimenta,  é  empréstimo.  Disseram  que  a

Presidente Dilma é uma mãe. Queria até pedir a ajuda dos alunos e das alunas da

nossa Escola  Djanira  Rodrigues  para  saber  qual  é  a  mãe que empresta  ao  filho
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dinheiro  a  juros.  Disseram  que  a  Presidente  Dilma  é  uma mãe,  porque  mandou

dinheiro  para  Minas  Gerais.  Mas  está  emprestando  dinheiro  a  juros.  Vejo  minha

esposa atender aos meus filhos e nunca vi uma mãe emprestar dinheiro a juros ao

filho. Esse governo está quebrando os Municípios. Os Prefeitos tentam fechar agora

as suas contas, porque há pacto de repasse de recursos. É dinheiro federal? Não, é

dinheiro de imposto do café da manhã, do almoço. Sobre tudo o que é comprado há

imposto, que vai para o governo federal e tem de voltar para os Municípios e para os

Estados. Ouvimos falar aqui de empréstimos que serão destinados a saneamento,

que o PT vai acompanhar a questão para ver se vai para o saneamento mesmo.

Sabem  quanto  o  governo  federal  investiu,  executou  neste  ano  em  saneamento?

Executou 10% em saneamento. Tenho pouco tempo para falar. Lembro-me de um

partido que existiu há muito tempo, o PS, ao qual Jesus fez muitas críticas. Era um

seguimento do judaísmo, e Jesus falou sobre esse partido. Disse que na cadeira de

Moisés assentaram os escribas e os fariseus. “Fazei e guardai tudo quanto eles vos

disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam

fardos  pesados  e  difíceis  de  carregar  e  os  põem sobre  os  ombros  dos  homens;

entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.” Estamos vendo o que

está ocorrendo em Brasília neste momento. Esses partidos vêm aqui fazer críticas ao

meu partido, ao PSDB. Não estamos envolvidos com nada. Não estão vendo o que

está  acontecendo,  o  que  o  País  está  vendo:  os  recursos  públicos  sendo  mal

utilizados. Dizem que o dinheiro público tem de ser bem utilizado, mas eles o utilizam

mal; dizem que o recurso tem de ser investido em saneamento, mas, em quase um

ano,  investiram  apenas  10% em  saneamento  básico.  Gastaram  apenas  10% em

água, coleta de esgoto, construção de habitação para a população carente e querem

vir  a  este  Plenário  dar  aula  ao  governo  de  Minas,  aprovado  pela  população.  O

Governador Anastasia é aprovado pela população. O Senador Aécio Neves, o mais

querido, é aprovado também pela população de Minas Gerais. O governo federal, o

governo do PT, vai quebrar os Municípios brasileiros e os Estados. Ele não consegue

quebrar Minas Gerais, porque o nosso povo é forte, apoia o seu governo. O povo está

com Antonio Anastasia. Temos um dos maiores líderes da história de Minas Gerais e

do Brasil no Senado, que é o Senador Aécio Neves. Vamo-nos reunir. Minas Gerais



828
____________________________________________________________________________

nunca ficou calada, nem quando Portugal tirava o nosso dinheiro. O governo do PT

retira o nosso dinheiro, retira o dinheiro dos Municípios, e não o devolve. Quando

manda um dinheiro, é por meio de empréstimo. Creio que ultrapassei meu tempo, ao

fazer uma saudação aos alunos da escola estadual que nos honram com a presença

e dizer-lhes que acompanhem o que o governo federal está fazendo não só com

Minas Gerais, mas também com os outros Estados e Municípios.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  faço  essa

declaração de voto para dizer a todos os Deputados e ao povo mineiro, por meio da

TV Assembleia,  que os Deputados Rômulo  Viegas,  Doutor  Wilson Batista,  Carlos

Pimenta e Duarte Bechir ficaram calados, em silêncio, durante as três horas em que a

Oposição  falou,  criticou  o  governo  Anastasia  e  o  Senador  Aécio.  Ela  criticou  os

projetos  de  empréstimo,  mas  ficamos  num  silêncio  eloquente,  que  é  favorável  a

Minas  Gerais,  é  favorável  à  aprovação  desses  projetos  que  são  absolutamente

necessários para o povo de Minas Gerais. Se entrássemos no debate, com certeza

iríamos cair na armadilha feita para nós, que era a obstrução. Feita a obstrução, não

os  votaríamos,  e  o  povo mineiro  não teria,  em razão disso,  mais  estradas,  mais

infraestrutura, mais segurança, mais ação social e mais ação na saúde, na segurança

e na educação.  Assim,  preferimos  ficar  em silêncio,  o  que não significa  que não

discordamos veementemente de tudo o que foi afirmado sobre o TAG. O TAG foi feito

pelo governo de Minas, por meio do Tribunal de Contas, para ajustar as questões de

saúde e de educação. O Ministério Público entrou na Justiça, procurando suspendê-

lo, mas o governo derrubou a liminar no Tribunal de Justiça. Mas, apesar de derrubar

a liminar, o governo de Minas resolveu cumprir o limite constitucional de aplicação de

12% na saúde e de 25% na educação. O governo publicou uma nota nesse sentido.

Não é verdade o que os Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz falaram a

respeito do TAG. Além disso, foi dito também que o governo federal quer baixar a

conta de luz por meio dessas medidas legais. O próprio Governador Anastasia está

na imprensa hoje, mostrando que todas as empresas brasileiras não têm condições

legais de cumprir as medidas do governo federal. Por quê? Porque foi uma medida

provisória. Essa medida provisória ainda não foi aprovada pelo governo federal; nem

se sabe se será aprovada, se a Presidente vai vetar alguma coisa. Então, como se
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exige cumprimento? Como se pode falar que o governo de Minas não quer baixar a

conta de luz? Quem não quer baixar a conta de luz é quem cobra 11 impostos na

conta, como o governo federal. Ele, sim, não quer baixar a conta de luz de nenhum

Estado brasileiro. Falam que o Senador Aécio Neves é contra a redistribuição dos

“royalties” do petróleo, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Deputado Rômulo.

O Senador Aécio Neves vive lutando pela redistribuição do “royalty” do petróleo, que

é interesse da imensa maioria  do povo dos Estados brasileiros. O petróleo não é

produzido na praia de Copacabana nem na praia do Morro, ele é produzido em alto-

mar, então pertence a todos os brasileiros. Quando o ilustre Deputado André Quintão,

aqui presente, fala que a Presidente Dilma Rousseff foi bondosa com Minas Gerais ao

liberar  R$3.400.000.000,00  para  este  Estado,  é  preciso  lembrar,  Deputado  André

Quintão, com toda a sua gentileza e diplomacia, que esse dinheiro é empréstimo. Na

verdade, é um empréstimo com juros muito menores do que os que Minas paga pela

dívida pública. Minas está pagando 13%, e esse dinheiro será corrigido pela TJLP, em

torno de 4%. O juros serão de 1%, então vão cair  de 13% para 5%. Minas está

fazendo um excelente negócio, estimulada pelo governo federal. O governo federal

aumentou  a  capacidade  de  endividamento  de  todos  os  Estados  brasileiros  para

estímulo  aos  investimentos  e  ao  consumo,  em  razão  da  crise  internacional.  O

governo federal não está dando conta de gastar o dinheiro que tem, porque o dinheiro

está  todo  concentrado  lá.  Por  isso,  está  estimulando  os  Estados,  por  meio  de

empréstimos.  Então,  precisávamos  repor  essas  coisas,  colocando-as  em  seus

devidos lugares. Termino minhas palavras, Sr. Presidente, agradecendo a todos os

Deputados. Aos mais de 40 Deputados da base, que estiveram aqui votando esses

projetos de extrema importância para o Estado de Minas Gerais. Agradeço também à

Oposição  os  entendimentos  a  que  chegamos.  Debatemos  muito  a  questão,  mas

conseguimos chegar a um entendimento extremamente importante, não só para o

governo Anastasia, esse grande governo, mas também para todo o Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado, Deputado Inácio Franco. Quero dizer

a todos os que nos acompanham, inclusive os alunos que nos visitam, que a riqueza

da  democracia,  do  debate,  reside  na  oportunidade  que  cada  parlamentar,  cada
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Deputado tem de fazer críticas e elogios a qualquer governo, nas três esferas, de

acordo com suas convicções.  Temos aqui  Deputados da Oposição e da Situação.

Lamentamos o fato de alguns Deputados utilizarem essas críticas para fazer ofensas

às pessoas. Lamentamos e repudiamos veementemente o que foi dito ontem sobre o

Senador Aécio Neves e o Governador Anastasia, homens sérios, íntegros, homens de

trabalho,  homens  públicos.  Como qualquer  homem  público,  eles  estão  sujeitos  a

críticas. Todos nós estamos sujeitos a críticas. Faço também as minhas críticas ao

governo federal. Hoje, não estamos vivendo um sistema federal, um pacto federativo.

Vivemos no Brasil um sistema feudal. Os alunos que aqui estão sabem o que significa

o feudalismo. Hoje, tudo que se arrecada de impostos neste país vai para o governo

central, que segura 70% desses recursos. O restante é distribuído para Municípios e

Estados. É isso que queremos modificar. Quando aprovamos aqui o empréstimo para

Minas Gerais, não podemos nos esquecer de que não é só Minas Gerais que passa

por problemas financeiros, mas todos os Estados brasileiros. Há uma matemática que

vocês, alunos, devem tentar entender. Minas Gerais tem uma dívida com a União e

paga juros muito altos. Se há algum culpado pela construção dessa dívida e que deve

ser  penalizado,  é  outro  assunto.  Mas  existe  essa dívida  enorme aqui,  como nos

outros  Estados.  O  governo  federal,  em  vez  de  fazer  doação,  está  concedendo

empréstimos com juros mais baixos. Não seria melhor o governo federal dizer aos

Estados que vai diminuir o valor da dívida pública, em vez de ficar emprestando mais

dinheiro? Se a dívida pública de Minas for diminuída, Minas terá mais dinheiro para

investimento. Portanto, essa é a nossa convicção. E a atitude que o governo federal

tomou de abaixar o IPI, diminuir impostos da frota de carros e da linha branca trouxe

um prejuízo enorme para as Prefeituras de todas as cidades brasileiras, porque o

FPM, que é a maior arrecadação delas, depende desse imposto. Com isso, 80% dos

Prefeitos - e não só apenas os de Minas - serão incluídos na Lei de Responsabilidade

Fiscal, porque não terão dinheiro para fechar suas contas. Portanto, nossa discussão

é no sentido de rever essa situação. E vamos elogiar, destacar o nosso PSDB, que

ficou 10 anos no governo federal, e não teve coragem de mexer no pacto federativo.

O governo do PT, que está aí há 12 anos, também não teve essa coragem. O que

queremos  é  uma melhor  distribuição  de  recursos  para  os  Estados  e  Municípios.
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Parece  que  agora,  com a  nova  distribuição  dos  “royalties”,  haverá  uma pequena

melhora,  se  for  aprovada  a  distribuição  de  recursos  para  todos  os  Estados  e

Municípios.  Ressalto  que  é  direito  de  todo  parlamentar  fazer  críticas  a  qualquer

governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. O que lamentamos é

que alguns integrantes da Oposição utilizem o Regimento Interno da Casa para fazer

obstrução, utilizando o tempo de que dispõem para discutir e encaminhar. E, nessas

discussões  e  nesses  encaminhamentos,  acabam  por  ofender  as  pessoas.

Respeitamos  muito  a  Presidenta  Dilma,  sabemos  que  ela  é  competente.

Representamos um partido de oposição ao governo federal, mas jamais falaremos da

honra do ex-Presidente Lula ou da Presidenta Dilma. Por isso, queremos respeito

para com o Senador Aécio Neves e para com o Governador Anastasia. O debate é

rico e importante. Os alunos que aqui estão votarão nas eleições de 2014, porque,

infelizmente,  a  cada  dois  anos  no  Brasil  se  faz  eleição.  Isso  precisa  acabar;

precisamos adotar  uma eleição única.  Mas essa é outra discussão.  Esses jovens

precisam entender que, aqui dentro, há pessoas sérias, pessoas que querem o bem

dos  políticos,  da  Presidenta  Dilma,  do  Senador  Aécio  Neves  e  do  Governador

Anastasia. Repito: o debate é rico, mas deixo registrado o nosso voto de repúdio por

tudo o que foi dito por alguns integrantes da Oposição no que diz respeito ao Senador

Aécio Neves e ao Governador Anastasia. Temos orgulho de pertencer a um governo

sério, ao governo do PSDB, que foi reconduzido pela população; o Aécio foi eleito

Senador,  e  o  Anastasia,  reconduzido  ao  governo  de  Minas.  Isso  porque  o  povo

mineiro reconheceu o seu trabalho. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, já se manifestaram alguns Deputados, e

creio  que,  com  o  entendimento,  houve  acordo  e  boa  parte  da  Oposição  votou

conosco o empréstimo, sabendo que esse recurso se faz necessário. Nosso governo

aproveitará bem o recurso para fazer ainda mais pelos mineiros, e o reflexo dessa

situação  -  todos  sabem  -  é  a  crise  mundial.  Essa  situação  não  permite  que  os

Municípios e Estados consigam sobreviver com suas receitas, para executar as obras

necessárias. Países como a Grécia,  a Espanha,  a França e Portugal  passam por

dificuldades,  desemprego  e  falta  de  investimentos,  tudo  isso  gerado  pela  crise

mundial. E, no Brasil, não está sendo diferente. A crise mundial talvez não tenha feito
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um estrago ainda maior no nosso país, em decorrência do que foi feito, com muito

esforço, por Presidentes e governantes que antecederam a Presidenta Dilma, como

Fernando Henrique Cardoso, Lula e Itamar Franco. Cada um fez o seu dever de casa,

e estamos suportando os efeitos da crise - claro - com graves deficiências, sendo

uma das  principais  a  falta  de  recursos  para  investimento.  O retrato  visível  dessa

situação  pode  ser  notado  nas  Prefeituras  Municipais.  Na  semana  passada,  aqui

estiveram diversos Prefeitos, de todas as regiões de Minas, para pedir apoio a esta

Casa, a fim de que, em entendimento com o Tribunal de Contas, possam resfriar o

calor que estão vivendo neste final de ano, não suportando o pagamento da folha dos

servidores nem mesmo conseguindo pagar fornecedores. Mas o recurso virá, será

muito bem gasto, pois o governo de Minas é sério, competente e tem dado prova da

sua capacidade no decorrer deste mandato. É hora, portanto, de agradecer a todos

os parlamentares que, assim como nós, fizeram uma corrente para darmos condição

de Minas ficar ainda melhor para os mineiros, com a chegada desse recurso. Caro

Presidente Inácio Franco, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, quero dizer, ainda no

final da nossa fala, como Presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio

Varejista de  Minas,  da  grata satisfação pela  notícia que nos foi  dada ontem pelo

Governador de Minas. Desejo até fazer a leitura desse expediente, que deixo inserido

nos  anais  desta  Casa.  “Quero,  nesta  oportunidade,  cumprimentar  o  Governador

Antonio  Anastasia,  que  ontem  assinou,  e  está  publicado  hoje  no  diário  oficial,  o

Decreto nº  46.085,  que regulamenta a Lei  nº  13.515,  de 7/4/2000,  que contém o

Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.”  V. Exa.  sabe, Sr.

Presidente, que temos na Casa a Comissão de Defesa do Consumidor, muito ativa,

liderada pelo Deputado Délio Malheiros, mas o contribuinte não tinha, até então, um

instrumento que regulasse a relação entre o vendedor e o Estado, o vendedor e o

Fisco. Muitas vezes,  a fiscalização chegava a um estabelecimento comercial  com

poder  de  policia,  sequestrava-lhe  os  bens,  computadores,  etc.  e  tratava  aquele

empresário  como  bandido.  A  partir  de  hoje,  essa  relação  será  respeitosa,  em

decorrência da matéria que trago ao conhecimento de todos. “É, sem dúvida alguma,

uma importante  medida,  que  vai  dar  efetividade  à  lei  que  esta  Casa  aprovou  e

aprimorou em 2011, com o propósito de promover maior transparência na relação



833
____________________________________________________________________________

entre  o contribuinte  e o Fisco.  Lembro que,  no ano passado,  esta Casa aprovou

requerimento de nossa autoria que formulava apelo nesse sentido, e agora, com o

decreto  em  vigor,  Minas  Gerais  insere,  no  seu  ordenamento  jurídico,  uma  regra

específica, que vai equilibrar as relações no aspecto tributário, delimitando direitos e

deveres nas relações entre o Estado e o contribuinte. Seguramente é um avanço,

pois,  com  a  regulamentação  da  lei,  teremos  os  instrumentos  necessários  para

assegurar a devida proteção do contribuinte contra eventuais abusos que podem ser

praticados pelos órgãos de fiscalização. Fica, portanto, Sr. Presidente, este registro

que, de um lado, enaltece o ato do Governador Anastasia em regulamentar a lei e, de

outro, realça, mais uma vez, o trabalho deste parlamento em defesa dos interesses

do povo mineiro.  Para finalizar,  saúdo a Federação das CDLs na pessoa de seu

Presidente José César da Costa, que muito se empenhou para alcançarmos esse

importante resultado, que representa uma conquista relevante para todo o segmento

que a entidade representa.” Obrigado, Presidente Inácio.

O Deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, eu queria também ressaltar a

importância  do  acordo  que  possibilitou  a  desobstrução  dessa  importante  pauta

legislativa,  que continha não só  projetos  do  Executivo,  mas  também  dezenas  de

projetos dos próprios Deputados. Ressalto ainda a importante negociação com os

servidores da Secretaria de Saúde, os servidores administrativos da Unimontes, da

Escola  de  Saúde  Pública,  que  ontem  estiveram  na  Assembleia.  Isso  possibilitou

também uma mesa de negociação para a extensão da gratificação complementar da

saúde para esses segmentos. Quero fazer uma abordagem sobre essa questão dos

empréstimos, e da dívida de Minas. São assuntos diferentes. Um pensamento que

sempre carrego comigo é que, quando estamos na política e analisamos processos

legislativos, temos de ter coerência e justiça. Em primeiro lugar, a dívida antiga que o

Estado tem com a União foi contraída pelo governo do PSDB, em Minas, negociada

com um Presidente da República do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. É preciso

ficar claro que o alto nível de comprometimento de Minas Gerais com a negociação

da dívida da década de 90 não é responsabilidade do atual governo federal. Mesmo

assim, o governo federal está fazendo esforços junto aos Governadores em função
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da mudança do quadro econômico do País, mais favorável depois dos governos Lula

e  Dilma.  As  dívidas  estão  sendo  renegociadas  em  melhores  condições  para  os

Estados. Estamos consertando um erro de governos anteriores, e não é justo atribuir

ao atual governo federal o peso do comprometimento com a dívida contraída pelo

governo  do  PSDB.  Esse  é  um  aspecto.  O  segundo  aspecto  é  a  questão  dos

empréstimos. É lógico que o que aprovamos aqui foram empréstimos, e não doação

de recurso a fundo perdido, até porque o governo federal tem compromissos com o

País, com o ProUni, com as universidades federais, com o programa Bolsa Família,

com o programa de apoio à agricultura familiar, com o PAC e tantas obras que têm

sido realizadas em nosso país. É inegável que os Estados e os Municípios têm no

governo  federal  um  parceiro  estratégico,  porque  faz  parte  da  estratégia  de

enfrentamento  da  crise  econômica  internacional  o  Estado  brasileiro  disponibilizar

maior volume de recursos próprios na forma de empréstimos, por meio do BNDES. E

esses recursos são para ampliar os investimentos que têm alto impacto na vida da

população, como saneamento básico, que é uma das grandes demandas do nosso

Estado; na área habitacional, com o programa Minha Casa Minha Vida, e com as

obras de mobilidade logística, inclusive preparando o País não apenas para a Copa e

as Olimpíadas, mas também pensando no legado que esses grandes eventos vão

deixar. Belo Horizonte é um exemplo em termos de obras realizadas com os recursos

do governo federal. Então, por uma questão de justiça, é importante reconhecer isso.

Seria uma incoerência da Oposição fazer todo um trabalho para desobstruir a pauta,

para aprovar projetos de empréstimos e, depois dos projetos aprovados, fazer críticas

à Presidenta Dilma, dizendo que ela não está doando o dinheiro e sim emprestando.

Aqui não há criança, sabemos que os recursos são limitados e são acertados em

empréstimos, com regras claras. O próprio Líder do Governo, com muita serenidade,

reconheceu  que  as  condições  do  empréstimo  para  Minas  Gerais  são  muito

favoráveis. Se não o fossem, nem o governo pegaria o empréstimo nem esta Casa

aprovaria o pedido. Então, é absolutamente legítimo o governo do Estado utilizar esse

recurso disponibilizado pelo governo federal, principalmente porque o Estado enfrenta

dificuldades, uma vez que mais de 50% do seu Plano Plurianual será realizado com

recursos resultantes de operações de crédito. Acho natural o governo aproveitar essa
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disponibilidade de recursos, mas, no papel de Oposição, vamos criar as condições

necessárias para que os projetos que estão contemplados nesse empréstimo sejam

efetivados com resultados efetivos para a população. É legítimo o governo apresentar

o projeto, mas temos de reconhecer que ele só o fez porque o atual governo federal

tem  como  estratégia  para  impulsionar  o  desenvolvimento  econômico  a

disponibilização de recursos para Estados e Municípios. Muito obrigado.

O Deputado Elismar Prado - Obrigado, Sr.  Presidente. Registro que a Oposição

contribuiu muito para o bom andamento do processo legislativo nesta Casa por meio

do acordo firmado, votando projetos importantes de inciativa dos Deputados, algo que

precisa  ser  discutido.  O  Poder  Legislativo  precisa  ter  autonomia,  altivez  e

independência para apresentar os seus projetos,  e não servir  simplesmente como

correio do Executivo. Infelizmente há muita subserviência e falta autonomia do Poder

Legislativo como um todo. Para a nossa contribuição e o bom andamento dos nossos

trabalhos,  é  importante  a  aprovação  de  projetos  de  autoria  dos  Deputados.  Sr.

Presidente, gostaria de comentar a questão da MP 579, que dispõe sobre a redução

das tarifas de energia elétrica em todo o Brasil. O Líder do governo comentou, há

pouco,  que  o  grande  obstáculo,  que  o  grande  empecilho  seriam  os  impostos  e

encargos federais. Ora, cabe a mim esclarecer e colocar aqui a verdade dos fatos,

pois, infelizmente, ele não foi coerente em sua fala. A Presidenta Dilma anunciou - e a

proposta está baseada nisso - a eliminação dos encargos federais. Assim, editou a

MP 579, eliminando-se os encargos federais. Se existe algum encargo - na verdade é

um imposto - que é o grande vilão das contas de luz e das altas tarifas em Minas

Gerais é o ICMS, imposto cobrado pelo Estado que chega a 42%, fazendo-se um

cálculo rápido. A Presidenta Dilma, durante o anúncio da MP 579, retirou os encargos

federais das contas de luz, os quais tanto eram criticados. Ela reconheceu a nossa

luta e, na proposta, colocou as residências também, que terão uma redução de 16%,

podendo  chegar  a  20% e  a  até  28% para  as  indústrias.  Colocou  um  aporte  de

recursos de R$3.300.000.000,00 e a possibilidade de indenizar as empresas que não

tiverem  os  seus  investimentos  amortizados.  Ela  também  anunciou  a  renovação

antecipada dos contratos de concessão. Agora, resta lembrar ainda que, quando se

deu a privatização do setor elétrico no Brasil, uma aposta que se fez - uma grande
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defesa - era que, com esse modelo, haveria concorrência e que essa concorrência

resultaria em uma melhoria na qualidade da prestação dos serviços, possibilitando-se

tarifas mais baratas. Ora, não observamos nem uma coisa nem outra. A nossa tarifa é

a mais cara do Brasil, considerando-se o ICMS que se paga em Minas Gerais. Além

disso, a Cemig tem a pior avaliação por parte dos consumidores, pois oferece a pior

prestação de serviços na Região Sudeste. E não existe concorrência, porque a Cemig

é um monopólio, detém 96% do mercado de Minas Gerais. Portanto, com um grande

monopólio não há concorrência; o que há é precarização de serviços e altas tarifas. A

gestão  da  Cemig  é  focada  na  terceirização  de  serviços,  sem  fiscalização  das

empreiteiras e demissão de trabalhadores. Além disso, ela é líder em acidentes fatais.

Quem não quer deixar votar a MP 579 é exatamente o PSDB, a Cemig. Infelizmente

Minas Gerais, através do governo do Estado, que controla a Cemig, está liderando

em todo o Brasil um movimento para impedir a votação da MP 579, para impedir que

os consumidores tenham redução nas tarifas. Isso é um absurdo, se levarmos em

conta a lucratividade dessa empresa: R$2.400.000.000,00 somente no último ano. Os

números de 2012 ainda não estão fechados, mas devem superar esse. No período de

2004 a 2008, para citar um exemplo, a estatal Cemig registrou lucros que somam

R$8.600.000.000,00,  distribuindo  R$5.000.000.000,00  em  dividendos  aos  seus

acionistas,  metade deles  estrangeiros.  Somente  em 2008,  a  empresa anunciou  a

distribuição  de  R$850.000.000,00  em  dividendos  extraordinários  aos  acionistas.

Então, isso é um verdadeiro absurdo, pois o que se está privilegiando é simplesmente

a lógica do capital, acima de tudo. A Cemig quer ter lucros exorbitantes e apenas

atender  aos  interesses  econômicos  dos  acionistas,  e  não  o  da  população,  que

merece serviços de qualidade e tarifas baratas. Vamos lutar  para aprovar a MP e

garantir a redução da conta de luz, mesmo contra a vontade do governo do Estado,

da Cemig  e  de  seus defensores,  que não querem ter  a mesma sensibilidade da

Presidenta Dilma, que reconheceu uma luta em defesa do povo que reduzirá o Custo

Brasil,  gerará emprego e renda e melhorará a vida do nosso povo.  Obrigado,  Sr.

Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr.  Presidente, mais uma vez, venho fazer minha

declaração de voto a favor desse projeto, pois entendo que demos um grande salto
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de  qualidade.  No  final  deste  ano,  que  é  eleitoral,  atrapalhado  pelas  políticas

municipais  que  interferem  significativamente  no  andamento  dos  trabalhos  deste

parlamento e do Congresso Nacional, esse projeto de pedido de empréstimo que o

Governador Anastasia encaminhou à Casa foi aprovado com o apoio dos Deputados

da Oposição, que aproveitaram a oportunidade para fazer suas reivindicações, pois

essa é a Casa do diálogo, do contraditório. Mas o mais importante foi o projeto ter

sido aprovado, pois,  por  meio dele,  o Estado de Minas, o povo mineiro pede um

empréstimo  ao  governo  federal,  para  aplicar  recursos  na  infraestrutura  de  seus

Municípios.  Ele  é  específico em 10 itens:  modernização da gestão,  infraestrutura,

estrutura rodoviária  e mobilidade urbana,  saneamento,  habitação,  cultura,  turismo,

esporte, juventude e segurança. Tudo isso vem ao encontro das necessidades de

Minas Gerais. No aspecto da infraestrutura rodoviária, por exemplo, estamos vendo o

governo lançar um programa ousado, que começou com o então Governador Aécio

Neves, que fez a pavimentação de mais de 200 Municípios. Perguntem àqueles que

receberam essa pavimentação se aprovam o que o Governador  Aécio Neves fez.

Tenho  certeza  de  que  sim.  Agora  o  Governador  Anastasia  dá  sequência  a  esse

projeto, que foi o maior do Brasil em pavimentação asfáltica, e lança o Caminhos de

Minas, que interligará regiões e cidades, o que mostra a seriedade desse governo.

Esse projeto viabilizará o programa Caminhos de Minas. Em relação a saneamento,

mais de 40 Municípios não possuem tratamento de esgoto; ele corre a céu aberto,

sem que os  Prefeitos  tenham condições de fazer  obras.  Porém,  esse projeto  vai

viabilizar saneamento. Às vezes, quem fica aqui na Capital não sabe o que se passa

às portas dos moradores de cidades menores, sem saneamento.  As fossas estão

entupidas,  “sopitando”.  Na  área  de  habitação,  há  déficit  de  milhares  de  casas

populares, e a Cohab é um órgão competentíssimo para trabalhar nisso. Em relação

a esporte e juventude, falamos tanto em apoiá-la e vemos as drogas no meio das

ruas, matando nossos jovens e filhos. Assim, o projeto trará apoio à juventude e ao

esporte em Minas Gerais. Quanto à segurança pública, todos estão vendo o que está

acontecendo em São Paulo: estão matando policiais. Aquele Estado, hoje, não tem

segurança, e, agora, essa situação está chegando a Santa Catarina, onde também já

estão matando policiais. Então Minas precisa prevenir-se. O Governador Anastasia
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faz muito bem em aplicar recursos na segurança pública, nas nossas fronteiras, para

evitar  que a  violência  venha  para  Minas  Gerais.  Por  último,  Sr.  Presidente,  há  a

questão da saúde. Ainda há pouco, estive conversando com o Secretário Adjunto, Dr.

Maurício Botelho  -  que,  junto  ao  Antônio  Jorge,  aliás,  vem fazendo um belíssimo

trabalho  na  saúde  pública  -  sobre  a  importância  de  se  aplicarem  recursos  no

programa  Urgência  e  Emergência.  Citei  oito  Municípios  do  Norte  de  Minas:

Porteirinha,  Coração  de  Jesus,  Itacarambi,  São  João  do  Paraíso,  Mato  Verde,

Almenara, Jacinto e Jaíba, para podermos ajudar os hospitais quanto a urgência e

emergência; criar salas de recuperação e estabilização de pacientes atendidos pelo

Samu. Quero dizer que estamos com a nossa alma lavada. Temos certeza de que o

Governador  Anastasia,  homem  correto,  ético,  sério,  probo,  aplicará  bem  esses

recursos e dará continuidade ao trabalho do Aécio Neves,  para termos uma nova

Minas Gerais a partir do ano que vem. Termino dizendo que votamos “sim”, a favor

desse empréstimo, porque temos a certeza da aplicação correta dos recursos que o

Estado toma do governo federal para atender ao Estado de Minas Gerais e a nossa

gente. Muito obrigado.

O Deputado Fred Costa - Bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente, nos últimos

dois dias tomou conta dos nossos debates a questão do empréstimo que foi aprovado

aqui, com a totalidade dos votos dos presentes. Como não poderia ter sido de outra

forma, este parlamentar também votou a favor por ter certeza de que o governo do

Estado  de  Minas  Gerais  procura  sempre  ser  transparente  e  fazer  bom  uso  dos

recursos públicos. Hoje o jornal “O Tempo” traz como uma de suas matérias o fato de

o Governador ter enviado a esta Casa ontem mais um projeto de empréstimo, que diz

respeito  a  um  assunto  que  interessa,  sobretudo,  a  todos  os  belo-horizontinos  e

àqueles que, embora residam na Região Metropolitana, estão diariamente na cidade

que é hoje a nossa Capital. São R$750.000.000,00. O Deputado que me antecedeu

falou de segurança pública.  Hoje,  qualquer  pesquisa realizada em Belo  Horizonte

indica  como prioridade  para  os  munícipes  a  questão  da segurança pública  e  da

mobilidade  urbana.  Sou  Presidente  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Metrô.

Fizemos  uma  enorme  mobilização,  uma  grande  campanha.  A  Presidenta  da

República  veio  à  nossa  cidade,  há  exatos  12  meses,  e  anunciou  publicamente
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investimentos para o metro. Porém, até o presente momento o governo federal ainda

não honrou seu compromisso de enviar recursos necessários, o qual é parte de um

acordo que envolve um consórcio de Belo Horizonte, Contagem e Betim, liderado

pelo governo do Estado de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais é responsável

por  uma fatia  considerável  desses  recursos,  assim  como  o  governo  federal  e  a

Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Mas  o  Governador  Anastasia,  mais  uma  vez

demonstrando seu compromisso com Belo Horizonte, com aquilo que é prioridade

para nós cidadãos, enviou para a Assembleia Legislativa um projeto, e espero que,

nos próximos dias, todos nós, Deputados Estaduais, estejamos imbuídos de um só

sentimento,  que  é  servir  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  para  aprovarmos  um

empréstimo da ordem de R$750.000.000,00. Desta forma o governo do Estado de

Minas  Gerais  estará  honrando  o  seu  compromisso  e  contribuindo,  de  forma

expressiva, para finalmente viabilizarmos a obra tão esperada da extensão do nosso

metrô. Ontem vários jornais trouxeram como destaque aquilo que todos percebemos,

isto é, a nossa enorme carga tributária, que infelizmente muitas vezes inviabiliza o

crescimento econômico do nosso País e sobrecarrega todas as classes sociais, em

especial aquela que mais paga impostos, taxas e tributos, a classe média. Apenas um

país do continente sul-americano supera o Brasil nisso que considero um atentado à

nossa economia e ao nosso trabalho, que são os impostos. Somente a Argentina

cobra  mais  impostos  do  cidadão  que  o  Brasil.  O  Código  do  Contribuinte,

regulamentado no Estado de Minas Gerais, vai proteger o contribuinte de um possível

abuso  dos  órgãos  de fiscalização.  É  um  passo importante,  mas  queremos  mais.

Queremos  cobrar  sobretudo  do  governo  federal,  que  cobra  o  maior  número  de

impostos  de  todos  nós,  cidadãos  e  empresários,  que  contribuímos  muito  para  o

crescimento  do  nosso  país.  Precisamos  do  Congresso Nacional  para,  finalmente,

fazer o que esperamos, uma reforma tributária à altura do que precisa o nosso país.

Da forma que está  é  inadmissível.  Não  adianta  mais  ficar  apenas  na  retórica.  É

preciso consumar a prática.  Trabalhar  um terço do ano para pagar  imposto é um

absurdo.  Isso  é  impossível,  inviável,  quase  um  furto  à  nossa  força  de  trabalho.

Gostaria  de  felicitar  e  parabenizar  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  pela

regulamentação do Código do Contribuinte. Presidente, agradeço-lhe a compreensão.
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Por  fim,  quero  apenas  externar  a  minha  indignação,  que  farei  de  forma

pormenorizada no período da tarde,  no  tocante ao  descaso do DNIT para com o

Estado de Minas Gerais, como se vê na BR-381 e nas obras do Anel Rodoviário, que

nunca acontecem. Também gostaria  de falar  sobre o túnel  do Ponteio,  que tenho

acompanhado diretamente, muito embora seja uma obra pequena e específica do

Vetor Sul da cidade de Belo Horizonte, mas que vem prejudicando muito a qualidade

de vida de muitas pessoas, e não só de quem reside naquela localidade, como é o

caso  dos  trabalhadores  que  por  ali  passam  diariamente.  Agradeço  a  V.  Exa.  a

compreensão.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião,  desconvocando  a  extraordinária  de  hoje,  às 20  horas,  e  convocando  as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2012

Às 14h41min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Tiago  Ulisses  e  Doutor  Wilson  Batista  (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 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 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  2.764/2011,  3.217,  3.417,  3.291  e

3.292/2012 (Deputado Tiago Ulisses); 3.293, 3.301, 3.302 e 3.304/2012 (Deputado

Doutor  Wilson  Batista).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.417/2012. 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 2.764/2011,

3.217, 3.291 a 3.293, 3.301, 3.302 e 3.304/2012. 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, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Ana Maria Resende - Luzia Ferreira.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às  9h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite  e

Dalmo  Ribeiro  Silva,  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 destina a

debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício de 2013, no âmbito da

Rede de Defesa e Segurança, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e

votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data  mencionada  entre

parênteses: da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (2); do Cel.

PM Luís Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador (1/11/2012);

das  Sras.  Vanessa  Moreira  de  Oliveira  Rodrigues  Alves  e  outros,  Defensores

Públicos; Sabrina Durigon Marques, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da Justiça; Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (4); e do Ten.-Cel. PM

Nerivaldo Izidoro Ribeiro, Subcorregedor da PMMG (9/11/2012). O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os  relatores

citados  a seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.483/2012 (Deputada Maria Tereza Lara)  e

3.492/2012 (Deputado Sargento Rodrigues), ambos em turno único. Passa-se à 2ª
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Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento nº 3.785/2012

deixa  de  ser  apreciado  por  falta  de  pressupostos  regimentais.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Camila  Silva

Nicácio,  Subsecretária  de Atendimento  às  Medidas Socioeducativas  e  Gerente  do

Projeto  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas;  Andrea  Vaccahiano  Bravo,

Superintendente  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  da  Polícia  Civil  de  Minas

Gerais e Gerente do Projeto Gestão da Frota da Polícia Civil;  e os Srs. Diego Sie

Carreiro Lima,  Gerente do Programa Estruturador Infraestrutura de Defesa Social;

Robson  Lucas  da  Silva,  Subsecretário  de  Estado  de  Promoção  da  Qualidade  e

Integração do Sistema de Defesa Social e Gerente do Programa Estruturador Gestão

Integrada  de  Defesa  Social;  Talles  Andrade  de  Souza,  Gerente  do  Programa

Estruturador Minas mais Segura; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário Estadual

de Políticas sobre Drogas e Gerente do Programa Estruturador Aliança pela Vida; Cel.

PM Amilton Campos, Assessor de Desenvolvimento Organizacional da Polícia Militar,

os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de

autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações

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

exposições.  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  retira-se  da  reunião.  Registra-se  a

presença  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Maria Tereza Lara.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Fabiano  Tolentino  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da
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Liderança do Transparência e Resultado), Hely Tarqüínio (substituindo o Deputado

Romel Anízio, por indicação da Liderança do Avança Minas) e Lafayette de Andrada

(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Transparência e

Resultado), membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado

Doutor Wilson Batista. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette

de Andrada, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário.  O Presidente retira a matéria da pauta por não

cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece  a  presença  dos  parlamentares,  desconvoca  a  reunião  de  hoje,  às

17h30min, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

para a reunião extraordinária do dia 14/11/2012, às 9h30min, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir - Tenente

Lúcio.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/11/2012

Às 18h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Glaycon Franco,  Dalmo Ribeiro Silva  (substituindo o Deputado Luiz Henrique,  por

indicação da Liderança do BTR) e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado

Gustavo Valadares, pelo BTR), 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. Passa-se à 1ª Fase
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da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições sujeitas  à  apreciação do Plenário.  A Presidência  faz  retirar  da

pauta os Projetos de Lei nºs 3.522 e 3.534/2012 em virtude de os pareceres terem

sido apreciados em reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei  nº  3.452/2012,  na  forma do Substitutivo  nº  1 (relator:  Deputado Sebastião

Costa). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

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

- André Quintão.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Luiz

Henrique, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes também a Deputada Ana Maria Resende e o Deputado Anselmo

José Domingos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de

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

Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.979, 3.491 e 3.501/2012

(Deputado Lafayette de Andrada); 1.292, 1.299, 1.388, 1.573, 1.813, 2.270, 2.327 e

2.711/2011 e 2.846,  2.892, 2.947, 2.979, 3.019, 3.125, 3.218, 3.221, 3.299, 3.308,

3.309, 3.315, 3.319, 3.321, 3.322, 3.325 e 3.327/2012 (Deputado Duarte Bechir); e

3.334, 3.335, 3.337, 3.338, 3.341, 3.382, 3.385, 3.390, 3.400, 3.401, 3.404, 3.408,

3.409, 3.416, 3.422, 3.423, 3.424, 3,426, 3.427, 3.428, 3.431, 3.433, 3.437, 3.447,

3.449, 3.456 e 3.463/2012 (Deputada Luzia Ferreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs  3.491  e  3.501/2012.  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.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.292,  1.299,  1.388,  1.573,

1.813, 2.270, 2.327 e 2.711/2011 e 2.846, 2.892, 2.947, 2.979, 3.019, 3.125, 3.218,

3.221, 3.299, 3.308, 3.309, 3.315, 3.319, 3.321, 3.322, 3.325, 3.327, 3.334, 3.335,

3.337, 3.338, 3.341, 3.382, 3.385, 3.390, 3.400, 3.401, 3.404, 3.408, 3.409, 3.416,

3.422, 3.423, 3.424, 3,426, 3.427, 3.428, 3.431, 3.433, 3.437, 3.447, 3.449, 3.456 e

3.463/2012,  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 de logo mais às 14h30min, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Henrique.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Duarte Bechir (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado), Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado)

e  Tenente  Lúcio  (substituindo  o  Deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da

Liderança do PDT),  membros da supracitada Comissão.  Está presente  também o

Deputado Fabiano Tolentino.  Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado

Lafayette de Andrada, 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. Suspende-se a
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reunião. Às 10h19min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Gustavo  Corrêa,  Délio  Malheiros  (substituindo  o  Deputado

Romel  Anízio,  por  indicação  do  Bloco  Avança  Minas),  Lafayette  de  Andrada

(substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  do  Bloco  Transparência  e

Resultado),  Pompílio  Canavez  (substituindo  o  Deputado  Ulysses  Gomes,  por

indicação do PT). Estão presentes também os Deputados Anselmo José Domingos e

Sebastião Costa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, retira da pauta o Projeto de

Lei  Complementar  nº  24/2012  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Após

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

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 612, 2.036, 2.089 e 2.549/2011 e

3.117/2012 (relator:  Deputado  Lafayette  de  Andrada);  771/2011 (relator:  Deputado

Gustavo Corrêa); 2.117/2012 (relator: Deputado Délio Malheiros) todos na forma do

vencido no 1º turno. O Deputado Délio Malheiros retira-se da reunião. O Deputado

Anselmo José Domingos passa a substituir o Deputado Romel Anízio, por indicação

do Bloco Avança Minas. A seguir, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres

pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.011/2011 na forma do vencido

no 1º turno (relator: Deputado Anselmo José Domingos); 760 e 2.551/2011 (relator:

Deputado Gustavo Corrêa);  e 3.451/2012 na forma do vencido no 1º turno com a

Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio - Pompílio

Canavez - Rosângela Reis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 294/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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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 armazéns gerais - emissão de “warrant”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/10/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

Nos termos do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

que  consolida  a  legislação  tributária  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências, é facultada 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.

A medida fiscal adotada, conforme a mensagem do Governador, 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  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Em  atendimento  ao  disposto  no  artigo  acima  referido,  foi  encaminhada  para  a

apreciação desta Casa exposição de motivos da SEF que justifica a concessão do

regime especial  de  tributação ao contribuinte mineiro do  segmento  econômico de
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armazéns  gerais,  com  emissão  de  "warrant"  (título  emitido  pelo  armazém  geral,

juntamente  com  o  conhecimento  de  depósito,  a  pedido  do  depositante  das

mercadorias,  que  representa  a  natureza  e  a  quantidade  das  mercadorias

depositadas, podendo ser endossado, penhorado ou arrestado).  De acordo com a

exposição  de  motivos,  essa  concessão  se  deu  em  virtude  de  benefícios  fiscais

irregularmente  concedidos  pelo  Estado  do  Tocantins,  quais  sejam  crédito  fiscal

presumido do ICMS em diversas operações, por meio das Leis nºs 1.201, de 2000, e

1.399, de 2003.

A exposição de motivos informa que concessão unilateral de benefícios fiscais em

matéria  do  ICMS,  por  determinada  unidade  federativa,  como  os  benefícios

concedidos  pelo  Estado  do  Tocantins  ao  setor  de  armazéns  gerais,  provoca  um

desequilíbrio  concorrencial,  ou  seja,  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.

A política de incentivos daquele Estado, conforme 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 em Tocantins 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.

Salienta a exposição de motivos 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 de janeiro de 1975, 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 exposição de motivos defende que a reação do governo estadual deve ser rápida

para neutralizar os efeitos  econômicos e sociais negativos da competição desleal,
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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.

A exposição ressalta que os regimes especiais de tributação são concedidos de

forma individualizada, a requerimento do contribuinte, podendo dar ensejo a cargas

tributárias diversas. Isso porque a análise do tratamento tributário a ser concedido

avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação como

também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem

fabricados e o setor a que pertence a empresa, bem como o impacto na arrecadação

de receita  pelo  Estado,  caso o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos

mesmos produtos.

Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação, ao setor

de armazéns gerais crédito presumido, resultando em carga tributária efetiva de 2% a

3,5%.

Cumpre  informar  que  os  regimes  especiais  concedidos  às  empresas  do  setor

constam da relação trimestral das medidas de proteção da economia referente ao 2º

trimestre de 2012 e 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 armazéns gerais, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de armazéns gerais, 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:
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Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de armazéns gerais, 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 294/2012.

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Adalclever Lopes - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.648/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Serra, com

sede no Município de Botelhos.

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 2.648/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  da  Serra,  com sede no  Município  de  Botelhos,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o

desenvolvimento  econômico e  a  melhoria  das condições de  vida  dos  agricultores

familiares daquela localidade.

Com esse propósito, a instituição contribui para o fomento e a racionalização das

explorações  econômicas,  especialmente  das  agropecuárias,  realiza  atividades

econômicas,  culturais,  desportivas  e  sociais  e  presta  assistência  às  famílias  de

agricultores em suas atividades.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.



851
____________________________________________________________________________

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação em defesa

dos  interesses  dos  agricultores  familiares  do  Bairro  da  Serra,  em  Botelhos,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.648/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.524/2012

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 Geradora de Integração e Resgate - Agir -, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria foi  publicada no “Diário  do Legislativo”  de 1º/11/2012 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 3.524/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Geradora de Integração e Resgate - Agir -, 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores, doadores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens, gratificações ou benefícios, a qualquer título ou forma; e,

no  art.  40,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.524/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.529/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

construção de embarcações para esporte e lazer, nos termos do art. 225-A da Lei nº

6.763, de 26/12/1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo  do  projeto em análise  é  ratificar  regimes especiais  de  tributação em

matéria do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação -  ICMS - concedidos ao contribuinte mineiro do segmento econômico

de construção de embarcações para esporte e lazer, que foram comunicados pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 240/2012, publicada no “Diário do

Legislativo” em 7/6/2012. A referida mensagem encaminhou exposição de motivos,
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elaborada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -,  que  demonstra  a

necessidade da adoção de medidas de fomento e de proteção do setor,  sujeito a

sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de  políticas  econômicas  instituídas  por

outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

Por  meio  de  exposição  de  motivos  adicional,  a  SEF  informa  que  tais  regimes

especiais  foram  precedidos  da  assinatura  de  protocolo  de  intenções,  no  qual  as

empresas  fabricantes  de  equipamentos  de  transporte,  exceto  veículos,  se

comprometeram a  investir  aproximadamente R$ 6 milhões e a gerar  cerca de 70

empregos diretos e 200 empregos indiretos.

Em contrapartida, por meio do regime especial, foi concedido a essas empresas

crédito presumido, relativo ao ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados

relacionados no protocolo de  intenções,  realizadas por  centro de distribuição,  nos

termos do inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975 e do art. 75, inciso XIV, do

Regulamento do ICMS, resultando em carga tributária efetiva de 3%. Além disso, foi

concedido diferimento do ICMS devido em diversas operações, como de importação

de máquinas e equipamentos sem similar produzido no País, e de matérias-primas,

de produtos intermediários e de materiais de embalagem sem similar concorrencial

produzido  no  Estado,  bem  como  de  aquisições  de  máquinas  e  equipamentos

provenientes  de  outros  Estados,  sem similar  produzidos  em Minas Gerais.  Nesse

último caso, o diferimento refere-se ao ICMS relativo ao diferencial de alíquotas, nos

termos do art.  8º  e  das alíneas  “a”  e “b”  do  item 41 da Parte 1 do  Anexo II  do

Regulamento do ICMS.

De  acordo  com  a  exposição,  esse  tratamento  tributário,  apesar  de  previsto  na

legislação  mineira,  não  é  estendido  a  todo  o  setor,  mas  somente  às  empresas

signatárias do citado protocolo de intenções, mediante regime especial, analisado de

forma  individualizada  a  requerimento  do  contribuinte,  e  beneficia  a  fabricação de

embarcações em fibra de vidro de 17 a 45 pés. A análise do regime especial a ser

concedido, ainda segundo a exposição, leva em consideração o benefício oferecido à

empresa por outra unidade da Federação, o impacto dos produtos a serem fabricados

e  do  setor  a  que  a  empresa  pertence  sobre  a  economia  mineira  e  o  reflexo  na

arrecadação  tributária,  caso  o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos
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mesmos produtos, podendo, por essa razão, dar ensejo a cargas tributárias diversas

conforme cada segmento econômico.

Cabe observar que a proposição cumpre o disposto no art. 225-A da Lei nº 6.763,

de 1975, que estabelece que, nas hipóteses dos arts. 32-A a 32-H da mesma lei, caso

o regulamento preveja a concessão do benefício por meio de regime especial, este

deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos

nos parágrafos do art. 225 da citada lei. O § 1º do referido art. 225 determina que o

expediente com exposição de motivos para a adoção da medida de proteção setor

econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o disposto

no § 2º do mesmo artigo, essa medida deve ser ratificada por esta Casa no prazo de

90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6° do mencionado dispositivo, cabe

à SEF ainda o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos

contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Mantemos o nosso entendimento sobre a medida adotada, por considerar positivos

os  seus  benefícios  para  a  economia  mineira  e,  em  especial,  para  a  indústria  de

embarcações para esporte e lazer.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.529/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

João Vítor Xavier, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.532/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Artesãos do Município de Jacinto, com sede no

Município de Jacinto.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/11/2012  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 3.532/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos do Município de Jacinto, com sede no Município de Jacinto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  33,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.532/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  no  31/2012,  do  Governador  do  Estado,

encaminhado por meio da Mensagem nº 316/2012, “altera a Lei nº 5.301, de 16 de

outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a

Lei  nº  10.366,  de  28  de  dezembro  de  1990,  que  dispõe  sobre  o  Instituto  de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM”.
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Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/10/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

De acordo com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

a proposição foi  encaminhada a esta Comissão para receber  parecer  quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende modificar  o Estatuto dos Militares  e a lei  do

Instituto de Previdência dos Militares do Estado de Minas Gerais.

Conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  pelo  Governador  do  Estado,  o

projeto visa a aperfeiçoar a carreira dos militares: “As alterações propostas para as

regras  de  promoção  atenderão  às  necessidades  dos  militares  estaduais,

possibilitando  correção  de  distorções  e  gerando  maior  satisfação  da  tropa.

Paralelamente,  os  novos  critérios  contribuem  para  o  resgate  de  valores

preponderantes da atividade militar, quais sejam, a disciplina e a hierarquia. Busca-se

preservar  o  modelo  baseado  no  merecimento,  essencial  para  a  eficiência  na

prestação de serviços, além de manter o plano de carreira“.

O  projeto  objetiva  também  a  instituição  de  “abono  de  permanência”  para  os

militares  que  continuarem  em  atividade  após  cumpridas  as  exigências  para

transferência para a reserva, em valor correspondente a um terço dos respectivos

vencimentos, conforme os arts. 3o e 9o.

Em atenção às exigências legais, em especial da Lei Complementar Federal nº 101,

de  2000,  que  “estabelece  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, afirma o Secretário de

Estado que assina a exposição de motivos: “Os acréscimos à folha de pagamento de

pessoal do Poder Executivo em decorrência das propostas contidas no Projeto de Lei

Complementar  supracitado  estão  em  conformidade  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, têm adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informo, ainda, que o aumento de despesas a

ser gerado pelo referido projeto não afetará as metas de resultados fiscais”.
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Registramos,  ademais,  que  a  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão

encaminhou a esta Assembleia Legislativa, por meio do Ofício no 585/12, planilhas

contendo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro das medidas propostas nos

exercícios de 2012 a 2015.

A proposição dispõe ainda sobre as contribuições dos militares e do Estado para o

regime próprio de previdência e assistência social daqueles, visando ao equilíbrio das

contas  do  sistema,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  do  Tesouro  Estadual  por

eventuais insuficiências financeiras. Nesse sentido, prevê que “a partir de janeiro de

2012, parte da alíquota desembolsada pelo Estado para custear os benefícios da Lei

nº 10.366, de 1990, passa a ser destinada à cobertura do pagamento dos proventos

dos militares, medida preliminar e indispensável à normalidade dos fluxos financeiros

destinados ao custeio  do conjunto  de  benefícios  previdenciários  assegurados  aos

servidores militares.”

Finalmente, o projeto dispõe que até a reformulação do plano de assistência social

dos militares, prevista no “caput” do art. 14, “o Tesouro Estadual assegurará ao Fundo

de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg -, a que

se  refere  a  Lei  nº  17.949,  de  22  de  dezembro  de  2008,  recursos  em  valor

correspondente à diferença apurada com a aplicação da alíquota prevista no art. 12 e

a referida no art. 11, distribuídos em quatro parcelas nos anos de 2013, 2014, 2015 e

2016”.

Isso posto, observamos que a iniciativa do Governador do Estado respalda-se nas

alíneas “c” e “f” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, que submetem a

sua competência privativa a deflagração do processo legislativo em matérias como o

regime de previdência dos militares e a organização da Polícia Militar.

Por outro lado, apesar de pretender alterar leis ordinárias, devemos registrar que a

proposição  deve  mesmo  ser  processada  como  projeto  de  lei  complementar,  de

acordo com o inciso III do § 2º do art. 65 da Constituição mineira. Com efeito, por

força deste dispositivo, alterado pela Emenda à Constituição nº 84, de 2010, a Lei nº

5.301, de 1969, e a Lei nº 10.366, de 1990, têm status de lei complementar, ao menos

no  que  efetivamente  toca  ao  Estatuto  dos  Militares  e  ao  respectivo  regime  de

previdência.
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Quanto à capacidade legislativa, não obstante o fato de a previdência social estar

inserida no rol constitucional de matérias de competência concorrente (art. 24, XII),

dispõe o § 1º do art. 42 da Constituição da República, na redação determinada pela

Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que “aplicam-se aos militares dos Estados, do

Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições

do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual

específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X (...)”.

Este último dispositivo, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998,

estabelece, por seu turno, que:

“Art. 142 - (…)

§ 3º - (…)

X -  a  lei  disporá sobre  o  ingresso nas Forças Armadas,  os  limites  de idade,  a

estabilidade e  outras  condições  de  transferência  do militar  para  a  inatividade,  os

direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais

dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas

cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Assim,  não  obstante  a  definição  acerca  do  regime  previdenciário  aplicável  aos

militares  encontrar-se  pendente  de  julgamento  no  Supremo  Tribunal  Federal

(Repercussão  Geral  no  Recurso  Extraordinário  nº  596.701-8),  entendemos  que  o

conteúdo  da  proposição  examinada  não  desborda  dos  limites  da  autonomia  do

legislador estadual na matéria.

Posteriormente à apresentação do projeto, o Governador do Estado encaminhou a

esta  Casa  Legislativa,  por  meio  da  Mensagem  no  335/2012,  emenda  aditiva  à

proposição, visando a “restabelecer o serviço de assistência religiosa nas instituições

militares, extinto desde 2007, através da criação do Quadro de Oficiais Capelães da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (QOCPL-PM/BM).” Segundo consta da

referida mensagem, trata-se de medida “de inequívoco interesse público, que trará

acolhimento espiritual aos servidores militares e a seus familiares, atendendo, ainda,

à promoção da educação moral nas instituições militares”.

Observamos  que  não  se  aplica  à  espécie  a  restrição  constante  do  art.  63  da

Constituição da República e do art. 68 da Constituição Estadual, desde que a emenda
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foi apresentada pelo próprio Chefe do Poder Executivo, titular da iniciativa legislativa

na matéria. Entendemos, ademais, que a medida contribui para a concretização do

direito fundamental previsto no inciso VII do art. 5º da chamada Magna Carta, pelo

que encampamos a proposta governamental na forma da Emenda nº 1, apresentada

ao final deste parecer.

Apresentamos ainda a Emenda nº 2, tão somente para esclarecer e adequar as

disposições dos arts. 11, 12 e 15 da proposição examinada aos preceitos da técnica

legislativa.

Finalmente,  por  sugestão  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  apresentamos  as

Emendas nºs 3 a 7, que, pertinentes à temática do projeto, visam a aperfeiçoamentos

ulteriores no regime jurídico dos militares do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

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

do Projeto de Lei Complementar no 31/2012 com as Emendas nºs 1 a 7, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescentem-se,  onde  convier,  os  seguintes  artigos  ao  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31/2012:

“Art. … - Fica acrescido à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, o seguinte art. 6º-

E:

‘Art. 6º-E - Para ingresso no Quadro de Oficias Capelães da Polícia Militar ou do

Corpo de Bombeiros  Militar  é exigida  conclusão de graduação em curso de nível

superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de ensino em vigor, em

área  do  conhecimento  compatível  com  a  função  de  assistência  religiosa  a  ser

exercida.’.

Art. … - O § 1º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescido

do  seguinte  inciso  V,  ficando  o  mesmo artigo  acrescido  dos  §§  14  e  15  que  se

seguem:

‘Art. 13 - (...)

§ 1º - (...)

V - Oficias Capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOCPL-
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PM/BM).

(...)

§ 14 - O ingresso no Quadro previsto no inciso V do § 1º dar-se-á no posto de 2º-

Tenente, após conclusão de estágio de adaptação, definido pela instituição militar,

observado o disposto no art. 5º desta lei, com exceção das exigências de que tratam

os seus incisos IV e VI.

§ 15 - Os militares que ingressarem no QOCPL-PM/BM poderão ser promovidos, na

ativa, até o posto de Capitão.’.

Art. … - O parágrafo único do art. 137 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar

com a seguinte redação:

‘Art. 137 - (...)

Parágrafo único - Quando se tratar de Oficial do QOS-PM/BM ou QOCPL-PM/BM, a

idade-limite de que trata este artigo será acrescida de cinco anos.’.

Art. … - O art. 184 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido dos seguintes §§ 9º, 10

e 11:

‘Art. 184 - (...)

§ 9º - A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do QOCPL-PM/BM

será realizada nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no:

a) décimo quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma;

b) décimo sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma.

II - ao posto de 1º-Tenente, no:

a)  quinto  ano após  o  ano-base,  1/3  (um  terço)  dos  2ºs-Tenentes  existentes  na

turma;

b) sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Tenentes existentes na turma.

§  10  -  Os  Oficiais  serão  promovidos  por  antiguidade,  no  QOCPL-PM/BM,  nos

seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no décimo sétimo ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes

remanescentes da turma;
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II  -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  sétimo  ano  após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.

§ 11 - Para fins de promoção dos Oficiais do QOCPL-PM/BM, considera-se ano-

base o da promoção ao posto de 2º-Tenente, observado o disposto nos arts. 186, 187

e 203.’.

Art. … - Fica revogado o art. 238 da Lei nº 5.301, de 1969.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 11 e ao “caput” do art. 15 do projeto a seguinte redação, suprimindo-

se o art. 12:

“Art. 11 - O Estado destinará, dos 20% (vinte por cento) da contribuição patronal a

que se refere o inciso II do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 1990, 4% (quatro por

cento) para custeio dos proventos dos militares da reserva e reformados.

Parágrafo único - No ano de 2012, o Estado destinará, dos 20% (vinte por cento) da

contribuição patronal a que se refere o inciso II do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.366, de

1990, 14% (catorze por cento) para custeio dos proventos dos militares da reserva e

reformados.

(...)

Art. 15 - O prazo previsto no “caput” do art. 214 da Lei nº 5.301, de 1969, com a

redação dada por esta lei complementar, valerá a partir de 1º de janeiro de 2015.

(...)”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O disposto na Lei Complementar nº 116, de 11 de janeiro de 2011, que

dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública

estadual, aplica-se, no que couber, aos militares, na forma de regulamento, o qual

deverá considerar as especificidades da função por eles desempenhada.”.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Ficam revogados os incisos III e IX e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 203 da Lei

nº 5.301, de 16 de outubro de 1969.”.

EMENDA Nº 5
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O art.  14  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação, suprimindo-se o parágrafo único:

“Art.  14  -  O  Tesouro  Estadual  assegurará  ao  Fundo de  Apoio  Habitacional  aos

Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg -, a que se refere a Lei nº 17.949, de

22 de dezembro de 2008, recursos em valor correspondente à diferença apurada com

a aplicação da alíquota prevista no art. 12 e a referida no art.  11, distribuídos em

quatro parcelas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.”.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

145-A:

‘Art. 145-A - Poderá o militar, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de

sua confiança aos exames médico-periciais a que for submetido na Junta Central de

Saúde, ficando vedada qualquer interferência do profissional durante os exames.’.”.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier:

“Art.  … - O § 4º  do art.  214 da Lei  nº  5.301,  de 1969,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

‘Art. 214 - (…)

§  4º  -  O  Cabo  que  não  obtiver  aproveitamento  satisfatório  no  curso,  somente

poderá ser convocado para novo curso um ano após o término do primeiro, e o Cabo

que desistir  do curso após seu início,  sem motivo justificado, somente poderá ser

convocado para novo curso dois anos após o término do primeiro.’.”.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.131/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Délio Malheiro, dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  higienização  dos  óculos  utilizados  na  exibição  de  filmes  em
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terceira dimensão - 3D -, na forma que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/7/2011, foi distribuído para as Comissões

de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  a  essa

proposição foi anexado o Projeto de Lei nº 2.132/2011, do Deputado Bruno Siqueira,

por conter matéria semelhante à da proposição em estudo.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

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

Fundamentação

O projeto em estudo obriga os cinemas e os demais estabelecimentos que exibem

filmes em terceira dimensão - 3D - a promover a higienização dos óculos acessórios

disponibilizados aos espectadores.

A proposta em tela pretende implantar  mecanismos para proteção da saúde do

consumidor, uma vez que o uso dos óculos em questão sem a devida higienização

pode transmitir doenças, como ressaltado na justificação do projeto.

A adoção da medida proposta evitaria riscos desnecessários, e, ademais, encontra-

se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, como veremos a seguir.

Segundo dispõe o art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, foi instituído o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, por

meio da Lei  nº  13.317,  de 24/9/99,  que estabelece normas para a promoção e a

proteção da saúde no Estado e define a competência deste no que se refere ao

Sistema Único de Saúde.

Segundo orientação constante na referida norma jurídica, toda matéria que, direta

ou indiretamente, se relaciona com a promoção e a proteção da saúde, deve ser

objeto de regulamentação e fiscalização por parte do poder público.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90,

por seu turno, ao instituir a Política Nacional de Relações de Consumo, adota como



864
____________________________________________________________________________

objetivos básicos o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a

melhoria de sua qualidade de vida.

A competência para legislar sobre proteção à saúde e ao consumidor é concorrente

da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme preconiza o art. 24, V e VIII, da

Carta da República. Não existe, além disso, nenhuma restrição a que se instaure o

processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se insere

entre aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira.

Assim,  não  havendo  óbice  a  que  este  parlamento  aprecie  a  matéria  objeto  do

projeto em estudo e sendo o consumidor parte vulnerável nas relações contratuais no

mercado, como afirma o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor no seu

art.  4°,  inciso  I,  entendemos  que  a  proposição  mere ce  prosperar  nesta  Casa

Legislativa.

No  entanto,  entendemos  que  o  projeto  merece  reparos.  A proposição  contém

pormenores  que  não  cabem  em  um  ato  legal,  como  o  método  utilizado  para  a

embalagem dos óculos em questão, prescrevendo a utilização de plástico estéril com

fechamento  a  vácuo.  A tecnologia  está  em  permanente  evolução,  mostrando-se,

dessa forma, refratária à previsão legal, sob pena de inevitável descompasso entre o

que vai na letra da lei e a tecnologia disponível, cada vez mais avançada. E, ainda, o

art. 5º mostra-se desnecessário, uma vez que a medida prevista no projeto não gera

despesa para o poder público.

Afigura-se,  pois,  mais  apropriado  fazer  constar  no  texto  da  lei  somente  a

obrigatoriedade de os cinemas e os demais estabelecimentos que exibem filmes em

terceira  dimensão  -  3D  -  higienizarem  os  óculos,  no  caso,  não  descartáveis,

disponibilizados aos espectadores.

Por fim, esclarecemos que os argumentos aduzidos neste parecer dizem respeito

também ao projeto anexado, uma vez que este prevê medidas semelhantes às do

projeto em epígrafe.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.131/2011 com o Substitutivo nº 1, a seguir.



865
____________________________________________________________________________

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

terceira  dimensão  -  3D  -  obrigados  a  promover  a  higienização  dos  óculos  não

descartáveis  disponibilizados  aos  espectadores,  após  o  uso  em  cada  sessão  de

exibição.

Art.  2º - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará o infrator às sanções

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

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.077/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do Governador  do Estado, o projeto de lei  em epígrafe “altera a Lei

Delegada nº 94, de 23 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o Conselho Estadual da

Juventude e dá outras providências”.

Em sua análise preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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

A proposição em tela visa alterar dispositivos da Lei Delegada nº 94, de 2003. Nos

termos da mensagem do Governador que encaminha a proposta, entre os objetivos

do projeto, incluem-se os de adequar a estrutura do Conselho Estadual da Juventude

às disposições da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, e modificar sua

constituição para dar-lhe maior pluralidade e viabilizar sua expansão territorial.

A alteração proposta para o “caput” dos arts. 1º e 7º da lei mencionada corrige a
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referência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, em vista da

atual estrutura organizacional do Estado, constante da Lei Delegada nº 180, de 2011,

prevendo a  subordinação do Conselho  à  Secretaria  de Estado de  Esportes  e  da

Juventude - Seej.

A alteração proposta para o “caput” do art. 3º reduz a idade máxima dos integrantes

do Conselho, hoje fixada em 35 anos, para 29 anos. Além disso, amplia a composição

do órgão dos atuais 14 para 24 membros. De acordo com a proposta, o Governador

continua  indicando  sete  membros,  e  outros  sete  são  indicados  pelos  órgãos  e

entidades que especifica.

No que tange a esses órgãos e entidades, são feitas duas alterações. Deixam de

integrar o rol o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais -

Crea-MG - e o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais - CRM -; e

passam a integrá-lo a Associação Comercial e Empresarial de Minas - 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 dos Conselhos Municipais da Juventude.

A redação do “caput” do art. 4º da lei em vigor, que dispõe que o Presidente e o

Secretário-Geral  do  Conselho  Estadual  da  Juventude  devem  ser  escolhidos  pelo

Governador do Estado entre os representantes do Poder Executivo,  é modificada,

passando a permitir que os ocupantes desses 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.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  entendeu  não  haver  vício  de

constitucionalidade  a  impedir  a  tramitação  do  projeto,  ressaltando,  ainda,  que  a

reforma da estrutura do Conselho Estadual da Juventude contribui para que o órgão

possa  articular  a  política  pública  da  juventude  com  mais  eficiência  e

representatividade.

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

modificação da constituição do Conselho tem o intuito de dar-lhe maior pluralidade e

viabilizar  sua  expansão  territorial,  aperfeiçoando  os  mecanismos  de  atuação  e
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articulação por ele desenvolvidos e tornando-o mais uma instituição propulsora do

desenvolvimento do Estado.

Ressaltamos que os órgãos colegiados, como o Conselho Estadual da Juventude,

têm  o  propósito  de  estabelecer  mecanismos  institucionais  para  interação  entre  a

sociedade  e  o  Estado,  de  forma  a  permitir  que  representantes  de  determinados

setores contribuam para a formulação e implementação de políticas. Tendo em vista

que esse Conselho tem por finalidade atuar como fórum legítimo para a discussão

dos problemas da juventude mineira e articular as ações governamentais, parece-nos

oportuna a ampliação do número de membros em sua composição, o que permitirá

um debate mais amplo dos temas relacionados à juventude e uma divisão de trabalho

mais equânime.

Além  disso,  entendemos  que  a  redução  da  idade  máxima  dos  membros  do

Conselho se coaduna com o art. 1º da Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que

institui a Política Estadual de Juventude e dá outras providências, prevendo que a

referida política é destinada aos jovens com idade entre 15 e 29 anos.

Dessa forma, além de promover alterações necessárias à adequação do Conselho

à nova estrutura organizacional do Estado, entendemos que o projeto, por meio da

reestruturação  proposta,  aprimora  e  amplia  os  mecanismos  de  atuação  de  um

importante fórum de discussão das questões da juventude mineira.

Por fim, ressaltamos que houve a necessidade de apresentar substitutivo ao final,

no intuito de conferir clareza ao texto e adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.077/2012 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o Conselho

Estadual da Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Conselho Estadual da Juventude, instituído pelo Decreto nº 27.000, de
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14 de maio de 1987, é órgão colegiado de caráter consultivo subordinado diretamente

à  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  SEEJ  -  e  rege-se  pelas

disposições a seguir.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

“Art. 3º - O Conselho Estadual da Juventude será composto por até vinte e quatro

membros, com idade máxima de vinte e nove anos, sendo:

I - sete indicados pelo Governador do Estado;

II - um representante de cada um dos dos seguintes órgãos e entidades:

a) Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - ;

b) Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas -;

c) Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH - ;

d) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - ;

e)  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fetaemg -;

f) Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais - OAB-MG - ;

g) União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais - UEE-MG - ;

III - até dez Presidentes de conselhos municipais da juventude, sendo um de cada

região definida no Anexo desta lei, observado o disposto no § 4º.

(…)

§ 4º - Somente poderá eleger membro para o Conselho Estadual da Juventude a

região definida no Anexo desta lei que possuir mais de 50% (cinquenta por cento) dos

Municípios com Conselho Municipal da Juventude instalado.

§ 5º -  Os membros de que trata o inciso III  serão eleitos, por maioria,  entre os

Presidentes  dos  conselhos  municipais  constituídos  até  a  data  da  abertura  do

processo de eleição dos membros do Conselho Estadual da Juventude.

§ 6º - Cada conselho municipal terá direito a um voto na eleição do membro do

Conselho Estadual da Juventude da respectiva região.”.

Art. 3º - O “caput” do art. 4º e o art. 7º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O Conselho Estadual da Juventude terá um Presidente e um Secretário-
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Geral, ambos escolhidos pelo Governador do Estado.

(...)

Art.  7º  -  A  SEEJ  prestará  o  suporte  técnico  e  administrativo  necessário  ao

funcionamento do Conselho Estadual da Juventude, inclusive quanto a instalações,

equipamentos e recursos humanos.”.

Art. 4º - O art. 5º da Lei Delegada nº 94, de 2003, fica acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 5º - (...)

§ 3º - As reuniões do Conselho poderão ser realizadas de forma virtual, por meio de

teleconferência ou televideoconferência.”.

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

ANEXO

(a que se refere o inciso III do art. 3º da Lei nº ..., de ... de … de ...)

Regiões

I - Central:  Abaeté, Alfredo Vasconcelos, Alvinópolis,  Alvorada de Minas, Antônio

Carlos, Araçaí, Augusto de Lima, Baldim, Barão de Cocais, Barbacena, Barroso, Bela

Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Biquinhas, Bom Jesus do Amparo,

Bonfim, Brumadinho, Buenópolis, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Caeté, Capela

Nova, Capim Branco, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas, Catas Altas da

Noruega,  Cedro  do  Abaeté,  Conceição  da  Barra  de  Minas,  Conceição  do  Mato

Dentro, Confins, Congonhas, Congonhas do Norte, Conselheiro Lafaiete, Contagem,

Cordisburgo,  Corinto,  Coronel  Xavier  Chaves,  Couto  de  Magalhães  de  Minas,

Cristiano  Otôni,  Crucilândia,  Curvelo,  Datas,  Desterro  de  Entre-Rios,  Desterro  do

Melo, Diamantina, Dionísio, Dom Joaquim, Dores de Campos, Entre-Rios de Minas,

Esmeraldas,  Felício  dos  Santos,  Felixlândia,  Ferros,  Florestal,  Fortuna  de  Minas,

Funilândia, Gouveia, Ibertioga, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Inimutaba, Itabira, Itabirito,

Itaguara,  Itambé  do  Mato  Dentro,  Itatiaiuçu,  Itaverava,  Jabuticatubas,  Jeceaba,

Jequitibá, João Monlevade, Joaquim Felício, Juatuba, Lagoa Dourada, Lagoa Santa,

Madre  de  Deus  de  Minas,  Maravilhas,  Mariana,  Mário  Campos,  Mateus  Leme,

Matozinhos, Moeda, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Morro do

Pilar, Nazareno, Nova Era, Nova Lima, Nova União, Onça de Pitangui, Ouro Branco,

Ouro  Preto,  Paineiras,  Papagaios,  Pará  de  Minas,  Paraopeba,  Passabém,  Pedro
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Leopoldo, Pequi,  Piedade do Rio Grande,  Piedade dos Gerais,  Pitangui,  Pompéu,

Prados, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Prudente de Morais, Queluzito,

Raposos, Resende Costa, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso,

Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Ritápolis,  Sabará, Santa Bárbara, Santa Bárbara do

Tugúrio,  Santa  Cruz  de  Minas,  Santa  Luzia,  Santa  Maria  de  Itabira,  Santana  de

Pirapama, Santana do Garambéu, Santana do Riacho, Santana dos Montes, Santo

Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, Santo Hipólito, São Brás do Suaçuí,

São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Preto, São

João del-Rei, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, São

José  do  Goiabal,  São  Sebastião  do  Rio  Preto,  São  Tiago,  Sarzedo,  Senador

Modestino  Gonçalves,  Senhora  dos  Remédios,  Serra  Azul  de  Minas,  Serro,  Sete

Lagoas, Taquaraçu de Minas, Tiradentes, Três Marias e Vespasiano;

II - Mata: Abre-Campo, Acaiaca, Além Paraíba, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alto Rio

Doce,  Amparo  da  Serra,  Antônio  Prado  de  Minas,  Aracitaba,  Araponga,  Argirita,

Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Barra Longa, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas,

Brás  Pires,  Caiana,  Cajuri,  Canaã,  Caparaó,  Caputira,  Carangola,  Cataguases,

Chácara, Chalé, Chiador, Cipotânea, Coimbra, Coronel Pacheco, Descoberto, Diogo

de  Vasconcelos,  Divinésia,  Divino,  Dom  Silvério,  Dona  Eusébia,  Dores  do  Turvo,

Durandé,  Ervália,  Espera  Feliz,  Estrela-d'Alva,  Eugenópolis,  Ewbank  da  Câmara,

Faria  Lemos,  Fervedouro,  Goianá,  Guaraciaba,  Guarani,  Guarará,  Guidoval,

Guiricema,  Itamarati  de  Minas,  Jequeri,  Juiz  de  Fora,  Lajinha,  Lamim,  Laranjal,

Leopoldina,  Lima  Duarte,  Luisburgo,  Manhuaçu,  Manhumirim,  Mar  de  Espanha,

Maripá de Minas, Martins Soares, Matias Barbosa, Matipó, Mercês, Miradouro, Miraí,

Muriaé,  Olaria,  Oliveira  Fortes,  Oratórios,  Orizânia,  Paiva,  Palma,  Patrocínio  do

Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Pedra Dourada, Pedro Teixeira,

Pequeri, Piau, Piedade de Ponte Nova, Piranga, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova,

Porto Firme, Presidente Bernardes, Raul Soares, Recreio, Reduto, Rio Casca, Rio

Doce, Rio Espera, Rio Novo,  Rio Pomba,  Rio Preto, Rochedo de Minas, Rodeiro,

Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Cruz do Escalvado, Santa

Margarida, Santa Rita do Ibitipoca, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases,

Santana do Deserto,  Santana do Manhuaçu,  Santo Antônio do Aventureiro,  Santo
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Antônio do Grama, Santos Dumont, São Francisco do Glória, São Geraldo, São João

do Manhuaçu, São João Nepomuceno, São José do Mantimento, São Miguel do Anta,

São  Pedro  dos  Ferros,  São  Sebastião  da  Vargem  Alegre,  Sem-Peixe,  Senador

Cortes, Senador Firmino,  Senhora de Oliveira, Sericita,  Silveirânia, Simão Pereira,

Simonésia, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Tombos, Ubá, Urucânia, Vermelho Novo,

Viçosa, Vieiras, Visconde do Rio Branco e Volta Grande;

III  -  Sul  de  Minas  -  Aiuruoca,  Alagoa,  Albertina,  Alfenas,  Alpinópolis,  Alterosa,

Andradas, Andrelândia, Arantina, Arceburgo, Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Boa

Esperança, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus da Penha, Bom

Repouso,  Borda  da  Mata,  Botelhos,  Brazópolis,  Bueno  Brandão,  Cabo  Verde,

Cachoeira  de  Minas,  Caldas,  Camanducaia,  Cambuí,  Cambuquira,  Campanha,

Campestre, Campo do Meio, Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Careaçu, Carmo

da  Cachoeira,  Carmo  de  Minas,  Carmo  do  Rio  Claro,  Carrancas,  Carvalhópolis,

Carvalhos,  Cássia,  Caxambu,  Claraval,  Conceição  da  Aparecida,  Conceição  das

Pedras,  Conceição do Rio Verde,  Conceição dos Ouros,  Congonhal,  Consolação,

Coqueiral,  Cordislândia,  Córrego do Bom Jesus,  Cristina, Cruzília,  Delfim Moreira,

Delfinópolis,  Divisa  Nova,  Dom  Viçoso,  Elói  Mendes,  Espírito  Santo  do  Dourado,

Estiva,  Extrema,  Fama,  Fortaleza  de  Minas,  Gonçalves,  Guapé,  Guaranésia,

Guaxupé,  Heliodora,  Ibiraci,  Ibitiúra  de  Minas,  Ijaci,  Ilicínea,  Inconfidentes,  Ingaí,

Ipuiuna,  Itajubá,  Itamoji,  Itamonte,  Itanhandu,  Itapeva,  Itaú  de  Minas,  Itumirim,

Itutinga, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Lavras, Liberdade, Luminárias,

Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Minduri, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte

Santo de Minas, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova

Resende,  Olímpio  Noronha,  Ouro  Fino,  Paraguaçu,  Paraisópolis,  Passa-Quatro,

Passa-Vinte,  Passos,  Pedralva,  Piranguçu,  Piranguinho,  Poço  Fundo,  Poços  de

Caldas,  Pouso  Alegre,  Pouso  Alto,  Pratápolis,  Ribeirão  Vermelho,  Santa  Rita  de

Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo

do Sapucaí, São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São

José do Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Sebastião da Bela Vista,

São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São Tomás de Aquino, São

Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador
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José Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tocos do

Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Venceslau Brás e

Virgínia;

IV -  Triângulo: Água Comprida,  Araguari,  Araporã, Cachoeira Dourada, Campina

Verde,  Campo  Florido,  Canápolis,  Capinópolis,  Carneirinho,  Cascalho  Rico,

Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira,

Frutal, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste,

Monte Alegre de Minas,  Pirajuba,  Planura,  Prata,  Santa Vitória,  São Francisco de

Sales, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, União de Minas e Veríssimo.

V - Alto Paranaíba: Abadia dos Dourados, Arapuá, Araxá, Campos Altos, Carmo do

Paranaíba,  Coromandel,  Cruzeiro  da  Fortaleza,  Douradoquara,  Estrela  do  Sul,

Grupiara, Guimarânia, Ibiá, Iraí de Minas, Lagoa Formosa, Matutina, Monte Carmelo,

Nova  Ponte,  Patos  de  Minas,  Patrocínio,  Pedrinópolis,  Perdizes,  Pratinha,  Rio

Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, São Gotardo,

Serra do Salitre, Tapira e Tiros;

VI - Centro-Oeste: Aguanil, Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Bom Sucesso,

Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru,

Carmópolis de Minas, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Danta, Córrego Fundo,

Cristais,  Divinópolis,  Dores  do  Indaiá,  Doresópolis,  Estrela  do  Indaiá,  Formiga,

Ibituruna,  Igaratinga,  Iguatama,  Itapecerica,  Itaúna,  Japaraíba,  Lagoa  da  Prata  e

Leandro Ferreira;

VII  -  Noroeste:  Arinos,  Bonfinópolis  de  Minas,  Buritis,  Cabeceira  Grande,  Dom

Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Natalândia,

Paracatu,  Presidente  Olegário,  São  Gonçalo  do  Abaeté,  Unaí,  Uruana  de  Minas,

Varjão de Minas e Vazante;

VIII  -  Norte:  Águas  Vermelhas,  Berizal,  Bocaiuva,  Bonito  de  Minas,  Botumirim,

Brasilândia  de  Minas,  Brasília  de Minas,  Buritizeiro,  Campo Azul,  Capitão  Eneias,

Catuti,  Chapada Gaúcha, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus,

Cristália, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco

Dumont,  Francisco  Sá,  Fruta  de  Leite,  Gameleiras,  Glaucilândia,  Grão-Mogol,

Guaraciama,  Ibiaí,  Ibiracatu,  Icaraí  de  Minas,  Indaiabira,  Itacambira,  Itacarambi,
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Jaíba,  Janaúba,  Januária,  Japonvar,  Jequitaí,  Josenópolis,  Juramento,  Juvenília,

Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso,

Mato  Verde,  Mirabela,  Miravânia,  Montalvânia,  Monte  Azul,  Montes  Claros,

Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos-d'Água, Padre Carvalho,

Pai  Pedro,  Patis,  Pedras  de  Maria  da  Cruz,  Pintópolis,  Pirapora,  Ponto  Chique,

Porteirinha, Riachinho, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas,

Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Francisco,

São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí,

São João do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí, Urucuia,

Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia e Verdelândia;

IX  -  Jequitinhonha-Mucuri:  Águas  Formosas,  Almenara,  Angelândia,  Araçuaí,

Aricanduva,  Ataleia,  Bandeira,  Berilo,  Bertópolis,  Cachoeira  de  Pajeú,  Capelinha,

Caraí,  Carbonita,  Carlos  Chagas,  Catuji,  Chapada do Norte,  Comercinho,  Coronel

Murta,  Crisólita,  Divisópolis,  Felisburgo,  Francisco  Badaró,  Franciscópolis,  Frei

Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jenipapo

de  Minas,  Jequitinhonha,  Joaíma,  Jordânia,  José Gonçalves  de  Minas,  Ladainha,

Leme do Prado, Malacacheta, Mata Verde, Maxacalis, Medina, Minas Novas, Monte

Formoso, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,

Padre Paraíso,  Palmópolis,  Pavão,  Pedra Azul,  Ponto dos Volantes,  Poté,  Rio  do

Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo

Antônio  do  Jacinto,  Serra  dos  Aimorés,  Setubinha,  Teófilo  Otôni,  Turmalina,

Umburatiba, Veredinha e Virgem da Lapa;

X -  Rio Doce: Açucena, Água Boa, Aimorés, Alpercata, Alvarenga, Antônio Dias,

Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Campanário, Cantagalo, Capitão

Andrade,  Caratinga,  Carmésia, Central  de Minas,  Coluna, Conceição de Ipanema,

Conselheiro  Pena,  Coroaci,  Coronel  Fabriciano,  Córrego Novo,  Cuparaque,  Divino

das Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Dom Cavati, Dores de Guanhães, Engenheiro

Caldas, Entre-Folhas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Frei Lagonegro, Galileia,

Goiabeira,  Gonzaga,  Governador  Valadares,  Guanhães,  Iapu,  Imbé  de  Minas,

Inhapim,  Ipaba,  Ipanema,  Ipatinga,  Itabirinha  de  Mantena,  Itambacuri,  Itanhomi,

Itueta,  Jaguaraçu,  Jampruca,  Joanésia,  José Raydan,  Mantena,  Marilac,  Marliéria,
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Materlândia,  Matias  Lobato,  Mendes  Pimentel,  Mesquita,  Mutum,  Nacip  Raydan,

Naque, Nova Belém, Nova Módica, Paulistas, Peçanha, Periquito, Pescador, Piedade

de  Caratinga,  Pingo-d'Água,  Pocrane,  Resplendor,  Sabinópolis,  Santa  Bárbara  do

Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Minas, Santa

Rita do Itueto, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Félix de Minas,

São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São João do Manteninha, São João

do Oriente, São João Evangelista, São José da Safira, São José do Divino, São José

do  Jacuri,  São  Pedro  do  Suaçuí,  São  Sebastião  do  Anta,  São  Sebastião  do

Maranhão,  Sardoá,  Senhora  do  Porto,  Sobrália,  Taparuba,  Tarumirim,  Timóteo,

Tumiritinga, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis e Virgolândia.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Fred Costa, relator - Lafayette de Andrada - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

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

Mensagem nº 287/2012, o projeto de lei  em epígrafe altera as Leis nºs 9.380, de

18/12/86, 15.465, de 13/1/2005, e 15.961, de 30/12/2005, a Lei Delegada nº 175, de

26/1/2007, e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/9/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em análise prevê um conjunto de medidas para a revisão da política

remuneratória dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - Ipsemg - e para o aprimoramento do plano de carreira dos servidores



875
____________________________________________________________________________

da  referida  autarquia,  além  da  criação  específica  de  cargos  de  provimento  em

comissão.

Na exposição de motivos que acompanha a proposição, o Governador do Estado

afirma que a revisão pretendida “contribuirá para a valorização dos servidores que

compõem  o  quadro  de  pessoal  do  Instituto,  estimulando  a  participação  e  o

compromisso destes com os objetivos institucionais definidos, bem como refletindo na

consecução dos serviços prestados,  sem comprometer o equilíbrio orçamentário e

financeiro”.

A proposição, em resumo: cria a Gratificação de Serviços de Seguridade Social -

GSSS  -,  a  Gratificação  pelo  Serviço  de  Urgência  e  Emergência  -  GSUE  -,  a

Gratificação  de  Produtividade  por  Prestação  de  Serviço  Adicional  de  Assistência

Médica ou Odontológica - GPMO -,  a Gratificação por Risco à Saúde da Área de

Seguridade  Social  -  GRSASS  -;  define  regras  para  a  opção  pela  ampliação  de

jornada de trabalho, que será implementada em substituição à jornada complementar;

reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de Médico da

Área de Seguridade Social; reajusta as tabelas de vencimento básico da carreira de

Analista de Seguridade Social,  com carga horária de trinta e quarenta horas; cria

cargos  de  provimento  em  comissão,  denominados  DAI-AS,  com  a  finalidade  de

assessoramento na regulação e na prestação de serviços de assistência à saúde no

âmbito do Ipsemg.

O Governador,  por  meio da Mensagem n° 320/2012,  enc aminhou seis emendas

com o objetivo de promover adequações na proposição e aperfeiçoá-la,  as quais,

entre outras medidas, estabeleceram a base de cálculo da GPMO, alteraram a data

de vigência do posicionamento decorrente da opção da jornada de trabalho, fixaram a

carga horária dos ocupantes dos cargos de Analista de Gestão de Seguridade Social,

que  desempenham a  função de  médico,  e  de  Analista  de  Seguridade Social,  na

função de cirurgião-dentista, e alteraram a nomenclatura do Prêmio de Desempenho

por Metas para “Gratificação por Desempenho de Metas”.

Ao  analisar  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, que tornou mais claro o texto do projeto e sanou impropriedades de

ordem jurídica e de técnica legislativa.
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Entre as alterações propostas no referido substitutivo, destaque-se a modificação

que assegura aos servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades

da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, o

direito de se afastarem dos respectivos cargos para concorrerem às eleições, nos três

meses anteriores ao pleito, percebendo os seus vencimentos integrais, bem como a

possibilidade de optarem pela remuneração do cargo, emprego ou função - no caso

de  mandato  de  Prefeito  ou  de  Vereador  -,  ou  até  mesmo  perceberem  as  duas

remunerações  integrais,  caso  haja  compatibilidade  de  horários  -  tratando-se  de

mandato de Vereador  -,  no  caso de afastamento de servidor  para o exercício de

mandato eletivo.

No  parecer,  a  referida  Comissão  ressaltou  ainda  o  ofício  encaminhado  pela

Secretaria  de  Estado de  Planejamento  e  Gestão -  Seplag  -,  contendo o  impacto

financeiro e orçamentário decorrente  das medidas previstas  no projeto.  Os dados

contidos no ofício, bem como a adequação da proposição à Lei de Responsabilidade

Fiscal,  serão  analisados,  no  momento  oportuno,  pela  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça em muito aprimoraram o projeto e que os objetivos primordiais da proposição

vão ao encontro dos princípios constitucionais norteadores da administração pública,

estando em conformidade com o art. 39 da Constituição da República, que, com a

redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, prevê que a fixação dos

padrões  de  vencimento  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório

observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem

como os requisitos para a investidura no cargo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.452/2012 na

forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Lafayette de Andrada - Duilio

de Castro - Fred Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera as Leis nº

9.380, de 18 de dezembro de 1986, nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.961,

de 30 de dezembro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, 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,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de lei  em epígrafe prevê um conjunto  de  medidas  para  a  revisão da

política remuneratória dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e para o aprimoramento do plano de carreira dos

servidores da referida autarquia, além de criar cargos de provimento em comissão.

A proposição cria  a Gratificação de Serviços de Seguridade Social  -  GSSS -,  a

Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência -  GSUE -,  a  Gratificação de

Produtividade  por  Prestação  de  Serviço  Adicional  de  Assistência  Médica  ou

Odontológica - GPMO -, a Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade

Social - GRSASS -, o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -; define regras para

a  opção  pela  ampliação  de  jornada  de  trabalho,  que  será  implementada  em

substituição à jornada complementar; reajusta os valores das tabelas de vencimento

básico das carreiras de Médico da Área de Seguridade Social; reajusta as tabelas de

vencimento básico da carreira de Analista de Seguridade Social, com carga horária

de 30 e 40 horas; e cria cargos de provimento em comissão, denominados DAI-AS.

Conforme  justifica  o  Governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que
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acompanha  o  projeto,  a  revisão  pretendida  “contribuirá  para  a  valorização  dos

servidores que compõem o quadro de pessoal do Instituto, estimulando a participação

e  o  compromisso  destes  com  os  objetivos  institucionais  definidos,  bem  como

refletindo na consecução dos serviços prestados”.

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

constitucional  que  impeçam  a  tramitação  do  projeto,  afirmando  que  a  regra  de

iniciativa está sendo observada, uma vez que o inciso III do art. 66 da Constituição

Estadual reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para “iniciar  o

processo legislativo que disponha sobre a criação de cargo da administração direta,

autárquica  e  fundacional  e  a  fixação  da  respectiva  remuneração”.  A  Comissão

afirmou, ainda, que “a matéria encontra-se no âmbito da competência legislativa do

Estado, tendo em vista a autonomia de tal ente para dispor sobre os seus servidores.”

Entretanto, o Governador, por meio da Mensagem n° 3 20/2012, encaminhou a esta

Casa  seis  emendas  com  o  objetivo  de  promover  adequações  na  proposição  e

aperfeiçoá-la,  as  quais,  entre  outras  coisas,  estabeleceram a  base  de cálculo  da

GPMO,  alteraram a data  de  vigência  do  posicionamento  decorrente  da  opção da

jornada de trabalho, fixaram a carga horária dos ocupantes dos cargos de Analista de

Gestão de Seguridade Social, que desempenham a função de médico, e de Analista

de Seguridade Social, na função de cirurgião-dentista, e alteraram a nomenclatura do

Prêmio de Desempenho por Metas para “Gratificação por Desempenho de Metas”.

Com  o  intuito  de  incorporar  à  proposição  as  emendas  enviadas  pelo  Poder

Executivo  e  adequá-la  às  normas  constitucionais  e  legais,  a  Comissão  de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública considerou “que as

modificações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  em  muito

aprimoraram o projeto e que os objetivos primordiais da proposição vão ao encontro

dos  princípios  constitucionais  norteadores  da  administração  pública,  estando  em

conformidade com o art. 39 da Constituição da República, que, com a redação dada

pela Emenda à Constituição nº 19,  de 1998, prevê que a fixação dos padrões de

vencimento  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório  observará  a

natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, bem como os
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requisitos para a investidura no cargo”.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “a”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como

a criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Governador do Estado enviou a esta

Casa  ofício,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,

apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação das

medidas constantes no projeto para os exercícios de 2013 e 2014. De acordo com o

referido ofício, o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação dos

reajustes para o exercício de 2013 será de R$14.888.975,19. E para o o ano de 2014

o impacto será de R$9.385.491,69.

Segundo  justificativa  apresentada  pela  Secretária,  “os  acréscimos  à  folha  de

pagamento de pessoal do poder Executivo em decorrência das propostas contidas no

projeto  de  lei  em  análise  estão  em  conformidade  com  os  limites  de  despesas
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determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, têm adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e

com a Lei  de Diretrizes  Orçamentárias”.  Foi  informado,  ainda,  que o aumento de

despesas gerado pela implementação das medidas propostas “não afetará as metas

de resultados fiscais e é compatível com as diretrizes para a política remuneratória

das carreiras do Poder Executivo estadual, previstas na Lei nº 19.973/2011”.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  2º  quadrimestre  de  2012,

publicado no jornal “Minas Gerais - Diário do Executivo” em 27/9/2012, as despesas

com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta ao valor previsto para as

despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2013 pelo Projeto de

Lei  nº  3.471/2012,  Projeto  de  Lei  Orçamentária  Anual,  o  valor  ainda  permanece

inferior ao limite prudencial, considerando-se a RCL prevista no mencionado projeto

de lei. Para o exercício de 2014, considerando-se o crescimento real anual de 6%

previsto  para  o  PIB  em  2014,  pela  Lei  nº  20.373,  de  2012,  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias - LDO -, o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,

da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento

de remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização

em seu art. 14.

Além disso, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27

de  dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.452/2012 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Perrella - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem  nº  311/2012,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “institui  a  Gratificação  de

Incentivo à Pesquisa e Docência e a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino,

no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a carreira de Médico da Área de Defesa

Social, institui regime de remuneração por subsídio para a carreira de Professor de

Ensino Médio e Tecnológico da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais,  reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  do

Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/10/12,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise trata de matérias referentes a direitos de determinados

servidores públicos do Poder Executivo.

Primeiramente, o projeto institui a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e Docência -

Giped -, devida aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos detentores de

função pública da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia, a que se refere o

inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, lotados e em efetivo

exercício na Fundação João Pinheiro -  FJP. As condições para o recebimento da
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Giped  estão  estabelecidas  no  art.  1º  do  projeto  e  na  forma  como  dispuser  o

regulamento. Destaque-se que a Giped será paga, mensalmente, a partir de outubro

de 2012 e que a gratificação será composta de uma parcela fixa e de uma parcela

variável.

O projeto prevê que a Giped integrará a remuneração de contribuição previdenciária

a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e será

incorporada aos proventos de aposentadoria e pensões. Nesse aspecto vale ressaltar

que a forma de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria deve

observar a legislação previdenciária.

O projeto  prevê também a instituição da gratificação de Função de Pesquisa  e

Ensino  -  GFPE  -,  devida  aos  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  e  aos

detentores de função pública das carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e

Tecnologia e Gestor em Ciência e Tecnologia, a que se referem os incisos II e III do

art. 1º da Lei nº 15.466, de 2005, lotados e em efetivo exercício na FJP. Os níveis e

os valores da gratificação estão estabelecidos no Anexo III do projeto. As condições

para o recebimento da GFPE também estão estabelecidas, tudo conforme o disposto

no art. 2º do projeto. Ressalte-se que a referida gratificação será graduada em quatro

níveis,  em  razão  da  complexidade  das  atribuições,  conforme  indicadores

estabelecidos em decreto.

Cuida, ainda, a proposição da alteração do requisito de escolaridade do nível III da

carreira  de  Pesquisador  em Ciência e Tecnologia  da FJP.  Conforme expresso na

exposição de motivos  que acompanha a  proposição,  busca-se possibilitar  que os

pesquisadores que possuem título de pós-graduação “lato sensu” sejam promovidos

ao nível III da carreira desde que observados os demais requisitos legais. É o que

dispõe o art. 3º.

Propõe-se também a supressão da exigência de requerimento do servidor para que

seja concedida promoção na carreira da educação básica. Para tanto, o art. 4º prevê

nova redação para o parágrafo único do art. 16 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004. Objetiva-se estabelecer que a progressão seja concedida automaticamente ao

servidor, desde que cumpridos os requisitos legais.

Por meio do art. 5º, altera-se o Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de
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1998,  relativo  à  gratificação  especial  devida  aos  ocupantes  dos  cargos  de

Comandante de Avião a Jato, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e Primeiro

Oficial de Aeronave. Conforme destaca o Governador do Estado na mensagem que

encaminhou  o  projeto  de  lei  em  análise,  busca-se  “aplicar  índices  de  reajuste

semelhantes aos concedidos à maioria das carreiras do Poder Executivo nos meses

de outubro de 2011 e abril de 2012, previstos na Lei de Política Remuneratória”.

O art. 6º da proposição altera o “caput” e o § 2º do art. 18 da Lei nº 20.336, de 2 de

agosto  de  2012,  notadamente  com  relação  à  remuneração  de  contribuição,  para

efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão do cargo de Professor de

Educação Superior, de que trata o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 2005. As

redações  atuais  do  “caput”  e  do  §  2º  do  art.  18  citados,  ao  disporem  sobre  as

vantagens  percebidas  pelos  ocupantes  do  referido  cargo  que  integram  a

remuneração de contribuição, a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

25  de  março  de  2002,  dispõem,  expressamente,  apenas  sobre  a  concessão  do

benefício, vale dizer, dos proventos e das pensões com fundamento no § 1º do art. 40

da Constituição da República e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de

dezembro de 2003. Ocorre que há direitos adquiridos assegurados expressamente

pela citada Emenda Constitucional nº 41, de 2003, por meio do seu art. 3º, além do

disposto no seu art. 6º, que assegura a aposentadoria com proventos integrais para

os  servidores  a  que  se  refere,  seguido,  igualmente,  pelo  art.  3º  da  Emenda

Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Isso posto, a nova redação proposta faz uso da expressão “para efeito de cálculo

dos proventos de aposentadoria e pensão”,  abarcando, assim, todas as hipóteses

previstas  nos  dispositivos  constitucionais,  no  que  diz  respeito  à  remuneração  de

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002.

Outra  medida  proposta  é  a  alteração  do  regime  de  remuneração  do  servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Ensino Médio e

Tecnológico, de que trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de

2005, lotado na Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

Nos termos do art. 7º, o Professor de Ensino Médio e Tecnológico da Utramig passa a

ser  remunerado  por  subsídio,  fixado  em  parcela  única,  vedado  o  acréscimo  de
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qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação, ressalvado

o disposto no art. 9º do projeto.

Segundo a exposição de motivos que acompanha a proposição,  o novo modelo

adotou  como  parâmetro  a  tabela  de  vencimentos  do  Especialista  em  Educação

Básica da Secretaria de Estado de Educação e “será implementado com revisão do

posicionamento dos servidores, gerando ganhos decorrentes do aproveitamento do

tempo  de  serviço  e  do  recálculo  e  incorporação  das  verbas  que  compõem  a

remuneração”.

Além do que dispõe o art. 7º, ressalte-se que esse novo regime de subsídio está

também tratado nos arts. 8º a 15 da proposição, destacando-se a incorporação de

parcelas remuneratórias ao subsídio, com exceções à regra, conforme se pode ver no

disposto no art. 9º, uma vez que algumas parcelas, por serem dotadas de natureza

indenizatória  ou  estarem  expressamente  previstas  na  Constituição  Federal,  não

poderiam ser suprimidas.

Verifica-se aqui, novamente, a semelhança desse regime com o regime de subsídio

das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo.

Outrossim, também estão previstas regras para o reposicionamento, considerando-

se o posicionamento do servidor na respectiva carreira, a carga horária e a fixação de

critérios para o posicionamento no nível e grau, de acordo com a nova tabela de

subsídio.  Ademais,  outro  aspecto  a  ser  considerado será  o  tempo de serviço  na

respectiva  carreira  até  31  de  dezembro  de  2012.  Nesse  particular,  a  proposição

dispõe, por meio dos §§ 1º a 3º do art. 10, sobre os interstícios de tempo de efetivo

exercício, para cada categoria de servidor, vale dizer, para o servidor com ingresso

em cargo da carreira para o qual tenha sido nomeado, para o servidor que teve o

cargo transformado, ensejando o posicionamento de que trata o Decreto nº 44.219,

de 27 de janeiro de 2006, para o servidor de que tratam os incisos IV e V do art. 7º da

Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, e para o servidor que passou

para a inatividade. Ademais, para o servidor com ingresso em cargo da carreira para

o qual tenha sido nomeado e para o servidor que teve o cargo transformado conforme

já mencionado, será acrescido o período de exercício de função pública, no âmbito da

Utramig, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do art. 10 da
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Lei nº 10.254, de 1990.

Ainda com relação ao novo posicionamento do servidor, o projeto em análise prevê

que tal posicionamento deverá resultar  em acréscimo de, no mínimo, 5% sobre a

remuneração devida  ao servidor  em 31 de dezembro de 2012.  Mais  uma vez se

verifica, nos §§ 4º a 9º do art. 10, a semelhança com as disposições da Lei nº 18.975,

de 29 de junho de 2010, que fixa o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de

Educação Básica do Poder Executivo.

O mesmo se observa nos arts. 11 e 12 do projeto, com relação às disposições da

referida lei. Trata o art. 11 de aplicar as disposições constantes nos arts. 7º a 10, que

tratam da fixação do subsídio, da sua composição e do reposicionamento do servidor

na  nova  tabela  de  subsídio,  ao  servidor  inativo  e  ao  afastado  preliminarmente  à

aposentadoria que fizerem jus à paridade, bem como ao detentor de função pública

de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990.

Por  conseguinte,  o  art.  12 dispõe sobre  a correspondência  entre  o  subsídio do

cargo da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico e a remuneração do

designado  para  funções  correspondentes  ao  referido  cargo,  adotando-se  como

referência  os  valores  constantes  no  Anexo  VI  da  proposição,  observada  a

proporcionalidade em relação à carga horária.

O art. 13 garante ao servidor do cargo de Professor de Ensino Médio e Tecnológico

lotado na Utramig, cuja remuneração passa a ser feita na forma de subsídio, que

esteja em exercício de cargo de provimento em comissão as opções remuneratórias

estabelecidas na legislação específica, vale dizer, o direito de optar pela remuneração

do cargo em comissão ou pelo  recebimento  do  subsídio  acrescido  de  percentual

estabelecido em lei.

Os  arts.  14  e  15,  por  sua  vez,  preveem  que  os  valores  do  subsídio  serão

reajustados anualmente, mas sob a condição estabelecida no art. 4º da Lei nº 19.973,

de 27 de dezembro de 2011, porquanto tal dispositivo dispõe sobre as condições para

a aplicação de recursos financeiros na implementação da política remuneratória de

que trata a referida lei.

Por último, finalizando a questão pertinente ao subsídio da carreira de Professor de

Ensino  Médio  e  Tecnológico  lotado  na  Utramig,  o  art.  16  determina  que  as



886
____________________________________________________________________________

disposições  contidas  nos  arts.  7º  a  15  se  aplicam,  no  que  couber,  ao  servidor

alcançado pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, ocupante de

cargo  da  mencionada  carreira.  Trata-se,  aqui,  dos  servidores  que,  em  razão  da

natureza da função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos

termos da citada lei.

Outra medida proposta consiste na criação de 5.291 cargos da carreira de Agente

de  Segurança  Penitenciário,  totalizando  18.656  cargos  de  Agente  de  Segurança

Penitenciário, conforme se infere do art. 17, que propõe nova redação para o “caput”

do art. 5º da Lei nº 14.695, de 30 de julho 2003. Nesse aspecto, cumpre observar que

se faz necessário corrigir  a  redação do art.  17 para adequá-lo ao quantitativo de

cargos que realmente se propõe criar.

O art.  18 da proposição institui  a carreira de Médico da Área de Defesa Social,

integrando-a ao Grupo de Atividades de Defesa Social de que trata o art. 1º da Lei nº

15.301,  de 10  de agosto de 2004.  Por  conseguinte,  os  arts.  19,  20,  21,  22 e 23

promovem alterações na citada Lei nº 15.301, em razão da instituição da carreira de

Médico da Área de Defesa Social, notadamente no que diz respeito à sua estrutura, à

lotação dos cargos e à respectiva carga horária.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado esclarece que, para a criação da

carreira de Médico da Área de Defesa Social, adotou-se como parâmetro a tabela que

contém a estrutura da carreira de Médico da Fhemig e que “o objetivo da proposta é a

criação de vagas  específicas  para  profissionais  da  medicina  e  a  fixação  de uma

remuneração que permita atrair e reter tais profissionais, para prestar assistência nas

unidades prisionais”. Aduz que “tal medida se faz necessária tendo em vista que o

quantitativo  de  médicos  da  Seds  é  insuficiente  para  o  atendimento  à  saúde  da

população penitenciária e está muito distante do padrão recomendado pela Portaria

Interministerial nº 1777/GM dos Ministérios da Saúde e da Justiça”.

Outro aspecto relevante, ainda com relação à instituição da carreira de Médico da

Área de Defesa Social, é tratado pelos arts. 24 a 27, que dispõem, respectivamente,

sobre a transformação de 22 cargos da carreira de  Analista Executivo  de Defesa

Social em 22 cargos da carreira de Médico da Área de Defesa Social; a criação de

178 cargos de provimento efetivo da carreira de Médico da Área de Defesa Social; a
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transformação em cargos da carreira de Médico da Área de Defesa Social dos cargos

correspondentes às  funções públicas da carreira de  Analista Executivo  de Defesa

Social, cujos detentores, no exercício da função de médico, tiverem sido efetivados

em  decorrência  do  disposto  nos  arts.  105  e  106  do  ADCT,  acrescentados  pela

Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001; e o ingresso na carreira de

Médico da Área de Defesa Social dos servidores efetivados em decorrência da Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, em exercício da função de médico,

cujos cargos estiverem lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

O art. 28 cuida do posicionamento dos servidores que passaram para a inatividade

em cargo de Analista Executivo de Defesa Social, na função de médico, e que fazem

jus  à  paridade,  porquanto  serão  posicionados  na carreira  de  Médico  da  Área de

Defesa Social, aplicando-se, também, essa regra para fins de revisão de pensão.

Já o art. 29 determina que o servidor que teve seu cargo transformado nos termos

dos arts. 24, 26 e 27, assim como o servidor inativo, será posicionado por meio de

resolução conjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e

da Seds. Ademais, estabelece o parágrafo único desse artigo que o posicionamento

terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2013 e dar-se-á em nível e grau equivalentes

àqueles em que o servidor estiver posicionado na carreira de Analista Executivo de

Defesa Social em 31 de dezembro de 2012.

O art. 30 dispõe sobre a remuneração do pessoal contratado para a prestação de

serviço de médico celebrado com a Seds, nos termos da Lei nº 18.185, de 4 de junho

de 2009,  que dispõe sobre  a contratação por  tempo determinado para  atender  a

necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  a  qual  passará  a

corresponder à remuneração do cargo de Médico da Área de Defesa Social, que ora

se propõe criar, correspondente à carga horária prevista no contrato e à escolaridade

exigida.

Os arts. 31 e 32 têm o escopo de aperfeiçoar a Lei nº 15.961, de 2005, que dispõe

sobre as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social, colocando a carreira de

Médico da Área de Defesa Social ao alcance de seus dispositivos, destacando-se os

reajustes previstos para os anos de 2013 e de 2014.

Por sua vez, o art. 33 dispõe sobre as atribuições da referida carreira, alterando a
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tabela constante no item III.1 do Anexo III da Lei nº 5.301, de 2004.

Já o art. 34 propõe reajustar em 30,23%, a partir de janeiro de 2013, os valores das

tabelas  de vencimento básico da carreira de Médico Perito  no  âmbito da Seplag,

criada pela Lei nº 20.364, de 7 de agosto de 2012, e constante do seu Anexo VII. Aqui

também se asseguram para essa carreira os reajustes previstos para os anos de

2013 e 2014.

Outro reajuste proposto consta do art. 35 da proposição, correspondente a 15,2%, a

partir  de 1º de janeiro de 2013, da tabela de vencimento básico das carreiras de

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e Analista de Gestão, Metrologia e

Qualidade,  instituídas pela Lei  nº  15.468, de 2005, e pertencentes ao Instituto de

Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais.

Os arts. 36 e 37 possuem o mesmo comando, vale dizer, alteram, respectivamente,

o art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 2007, e o art. 6º da Lei Delegada nº 175, de

2007, para viabilizar o provimento de cargos em comissão DAD de níveis 6 a 11 e DAI

de níveis  24 a  29  quando não se  conseguir  alcançar  o  percentual  de  cargos  de

recrutamento limitado fixado pelas citadas leis. Segundo a exposição de motivos, “tal

medida  decorre  das  dificuldades  constatadas  na  maioria  dos  órgãos  para  dar

provimento  aos  cargos  de  recrutamento  limitado,  o  que  resulta  num  expressivo

número de cargos vagos, principalmente DAD-1 e DAD-2”. Infere-se de tal proposta,

à luz da exposição de motivos, que os cargos de maior nível, de áreas consideradas

estratégicas, poderão ter a forma de recrutamento alterada de amplo para limitado,

tendo em vista que serão ocupados por servidores de carreira.

Por fim, o art. 38 tem por escopo conceder ao servidor da carreira de Professor de

Educação Superior,  em efetivo exercício  na  Fundação Helena Antipoff  -  FHA -,  a

Gratificação  de  Desempenho  da  Carreira  de  Professor  de  Educação  Superior  -

GDPES -,  instituída pela Lei nº  17.988,  de 30 de dezembro de 2008,  devida aos

servidores da carreira de Professor de Educação Superior, em efetivo exercício na

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - ou na Universidade do Estado de

Minas Gerais - Unimontes.

Os arts. 39 e 40 cuidam, respectivamente, das cláusulas revogatórias e datas de
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vigência.

Quanto à deflagração do processo nesta Casa Legislativa, a proposição em análise

atende ao disposto no inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, o qual confere ao

Governador  do  Estado  a  iniciativa  privativa  para  propor  leis  versando  sobre  a

remuneração de cargo e função públicos e o regime jurídico dos servidores públicos

da administração direta, autárquica e fundacional.

Impõe-se observar, também, que a Lei Complementar n° 101, de 2000, denominada

Lei  de Responsabilidade Fiscal  -  LRF -,  conceitua,  em seu art.  18,  despesa com

pessoal e estabelece limites para os referidos gastos nos arts. 19 e 20. O art. 16 da

LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja acompanhado da

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em

vigor e nos dois exercícios subsequentes bem como da declaração do ordenador de

despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária e financeira com

a  Lei  Orçamentária  Anual,  compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por meio do Ofício GAB.SEC. Nº 580/12, a Seplag informa que a proposição em

análise  implicará  impacto  financeiro  de  R$1.116.925,12  no  exercício  de  2012,  de

R$238.294.764,27  no  exercício  de  2013  e  de  R$292.268.024,77  no  exercício  de

2014. Ressalta, ainda, que o aumento de despesas a ser gerado pelo projeto não

afetará as metas de resultados fiscais, tem adequação orçamentária e financeira com

a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de

Diretrizes  Orçamentárias.  Por  fim,  informa  que  o  detalhamento  das  despesas

consideradas para a apuração dos valores citados está anexado ao ofício.

De todo o exposto, e tendo em vista a necessidade de promovermos alterações em

diversos artigos da proposição em estudo, apresentamos na conclusão deste parecer

o Substitutivo nº 1.

Não obstante a maioria das alterações objetivarem adequar a proposta à técnica

legislativa, há que se ressaltar a nova redação proposta para o art. 1º, que institui a

Giped,  porquanto  torna  mais  claras  as  regras  para  concessão  da  Giped  e  é

compatível com a fórmula proposta no projeto, bem como a supressão da regra de

transição prevista no § 4º do referido art. 1º, em virtude da incompatibilidade com a
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regra de incorporação estabelecida no art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 25 de

março de 2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Outrossim, destaca-se a nova redação proposta para o art. 29 do projeto, que tem o

escopo de disciplinar as regras de posicionamento para o servidor ocupante de cargo

de Analista Executivo de Defesa Social, que teve seu cargo transformado em cargo

da carreira de Médico da Área de Defesa Social, tendo em vista a estrutura da nova

carreira.

Ressalte-se, por fim, a nova estrutura da carreira de Professor de Ensino Médio e

Tecnológico  da  Utramig,  prevista  no  Anexo  VI  do  Substitutivo  nº  1,  para  dar

conformidade ao anexo da proposição que estabelece a tabela de subsídio dessa

carreira.

Conclusão

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

Lei nº 3.500/2012 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Pesquisa  e  Docência  e  a  Gratificação  de

Função de Pesquisa e Ensino - Giped -, no âmbito da Fundação João Pinheiro, cria a

carreira de Médico da Área de Defesa Social,  institui  regime de remuneração por

subsídio para a carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico da Fundação de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -,  reajusta  os  valores  das

tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência - Giped

-,  devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma como dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia, a que se refere o

inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, lotados e em efetivo

exercício na Fundação João Pinheiro - FJP.

§ 1º - A Giped será atribuída mensalmente aos servidores a que se refere o “caput”,



891
____________________________________________________________________________

a partir de 1º de outubro de 2012, e terá como base de cálculo a pontuação por nível

de posicionamento, conforme a tabela constante no Anexo I desta lei.

§ 2º - A Giped será calculada de acordo com a fórmula constante no Anexo II desta

lei  e  será composta de uma parcela fixa e de uma parcela variável,  definidas da

seguinte forma:

I - a parcela fixa equivalerá a 50% (cinquenta por cento) da pontuação relativa ao

nível de posicionamento do servidor, nos termos do Anexo I, correspondendo cada

ponto  a 3% (três  por  cento)  do vencimento  do  grau P do nível  V  da carreira  de

Pesquisador em Ciência e Tecnologia, de acordo com a carga horária do servidor;

II - a parcela variável terá como base de cálculo a parcela fixa, definida na forma do

inciso I,  e  será proporcional  aos resultados obtidos pelo servidor  na Avaliação de

Desempenho Individual  ou  na  Avaliação Especial  de  Desempenho,  bem como na

Avaliação Institucional de Desempenho.

§ 3º - A pontuação por nível de posicionamento para fins do cálculo da Giped será,

a partir de 1º de outubro de 2013, a prevista na segunda coluna da tabela constante

no Anexo I desta lei.

§ 4° - A Giped integrará a remuneração de contribui ção a que se refere o art. 26 da

Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, e s erá incorporada aos proventos

de aposentadoria e às pensões, observado o prazo de percepção estabelecido no

parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 6 4, de 2002.

§ 5º - Para o servidor aposentado com direito à paridade, será considerada, para

fins  do  disposto  no  §  4°,  a  média  aritmética  das  úl timas  sessenta  parcelas  da

gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão.

Art. 2º - Fica instituída a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino - GFPE -,

devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  como  dispuser  o

regulamento,  aos  ocupantes  de  cargo de provimento  efetivo  e  aos detentores de

função pública das carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia e de

Gestor em Ciência e Tecnologia, a que se referem, respectivamente, os incisos II e III

do art. 1º da Lei nº 15.466, de 2005, lotados e em efetivo exercício na FJP, nos níveis

e valores estabelecidos no Anexo III desta lei.

§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” é graduada em quatro níveis, em razão
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da complexidade das atribuições, conforme indicadores estabelecidos em decreto.

§ 2° - A GFPE tem denominação formada pela sigla GF PE acrescida de número

cardinal correspondente ao nível de sua graduação.

§ 3° -  O valor de cada GFPE corresponde ao índice G FPE-unitário,  conforme a

graduação em níveis constante no Anexo III.

§ 4º - À FJP é atribuído um quantitativo total de GFPEs-unitários, que corresponde

ao  quantitativo  de  GFPEs  a  que  se  refere  o  Anexo  IV,  multiplicado  pelo  valor

correspondente do GFPE-unitário de que trata a tabela constante no Anexo III.

§ 5° - A gratificação instituída nos termos do “cap ut” terá sua codificação fixada em

decreto e será atribuída por ato do Presidente da FJP.

§  6º  -  A GFPE será  paga cumulativamente  com as  parcelas  remuneratórias  do

cargo de provimento efetivo ou da função pública do servidor e não se incorporará,

para qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo

de qualquer vantagem remuneratória, salvo as decorrentes de adicional por tempo de

serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição da República

nº 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

§ 7° - Para fins da alteração do quantitativo e da distribuição das gratificações a que

se refere o “caput”, aplica-se o disposto no art. 14 da Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007, no que couber.

Art. 3º - Fica substituído, na tabela constante no item I.2.1 do Anexo I da Lei nº

15.466, de 2005, na linha correspondente à escolaridade do nível III da carreira de

Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  o  termo  “Mestrado”  pela  expressão  “Pós-

graduação “lato sensu” ou Mestrado”.

Art.  4º  -  O art.  17 da Lei  nº  15.293,  de 5 de agosto de 2004,  passa a vigorar

acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 17 - (…)

§ 4º - A progressão será concedida automaticamente ao servidor.”.

Art. 5º - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar

na forma do Anexo V.

Art. 6º - O “caput” e o § 2º do art. 18 da Lei nº 20.336, de 2 agosto de 2012, passam

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 18 - Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei

Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria

e pensão, as seguintes vantagens percebidas pelos ocupantes de cargo de Professor

de Educação Superior, a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 2005:

(...)

§ 2º - As contribuições previdenciárias recolhidas até 3 de agosto de 2012 e que

tiverem sua base de cálculo composta pelas vantagens de que trata o “caput” serão

consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.”.

Art. 7º - O item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.468, d e 2005, que contém a estrutura da

carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, passa a vigorar na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 8º - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Ensino Médio e

Tecnológico, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro

de  2005,  lotado  na  Fundação  de  Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -

Utramig.

Parágrafo  único  -  O  valor  do  subsídio  da  carreira  de  que  trata  o  “caput”  é  o

constante  no  Anexo  VII  desta  lei,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,

adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,

ressalvado o disposto no art. 9º.

Art.  9º  -  No  valor  do  subsídio  da  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e

Tecnológico  de  que  trata  o  art.  7° estão  incorporad as  as  seguintes  parcelas

remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III - vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada nº 38,  de 26 de  setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei
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nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 2004;

VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI - prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977; e

X - vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no “caput”, o subsídio da carreira de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico incorpora as demais vantagens pecuniárias

a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012, ressalvado o disposto no art.

9º.

Art.  10  -  A remuneração  por  subsídio  a  que  se  refere  o  art.  8° não  exclui  a

percepção  de  vantagens  de  natureza  indenizatória  e  das  seguintes  espécies

remuneratórias, nos termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII - parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária, de que trata

o art. 8º-B da Lei nº 15.468, de 2005;

VIII - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da

República, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda à Constituição da República

nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;
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X - gratificação temporária estratégica;

XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art.  11  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico, a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei

n° 15.468,  de 2005,  será reposicionado,  em 1° de  ja neiro de  2013,  na tabela de

subsídio  correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,

observado o disposto no art. 8º desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2012;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante

no  item  VIII.2.1  do  Anexo  VIII  da  Lei  nº  15.961,  de  30  de  dezembro  de  2005,

acrescido das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art. 8°, a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012.

§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II do “ca put”, o servidor será posicionado,

no mínimo, no grau previsto na tabela de tempo de serviço constante no Anexo VII

correspondente ao seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de

dezembro de 2012.

§ 2° - Para aplicação do disposto no § 1º, a contag em de tempo de efetivo exercício

observará os seguintes interstícios:

I - para o servidor com ingresso em cargo da carreira de Professor de Ensino Médio

e Tecnológico, a que se refere a Lei n° 15.468, de 2005, a contagem terá início a

partir  da data de início de exercício no cargo para o qual  tenha sido nomeado e

terminará em 31 de dezembro de 2012;

II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no item IV.2 do Anexo IV da Lei nº 15.468, de 2005, a contagem terá

início a partir  da data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o

posicionamento  de  que  trata  o  Decreto  nº  44.219,  de  27  de  janeiro  de  2006,  e

terminará em 31 de dezembro de 2012;
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III - para o servidor de que tratam os incisos IV e V do art. 7º da Lei Complementar

nº 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da data da primeira

designação para o exercício de função pública, no âmbito da Utramig, formalizada

nos termos da alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, e

terminará em 31 de dezembro de 2012;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2012, a contagem terá início na data de início de exercício prevista nos

incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de vigência da

aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.

§ 3º  -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2º será acrescido o período de exercício de função pública, no

âmbito da Utramig, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do

§ 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 4º - O posicionamento na tabela do subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2012, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. 9º desta lei.

§ 5° -  Quando o valor apurado nos termos do inciso II  do “caput”,  observado o

disposto nos §§ 1° a 4°,  não corresponder a um valo r exato previsto nas tabelas

constantes  no  Anexo  VI  desta  lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6° - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do “caput”, observado o disposto

nos §§ 1° a 4°, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° corre sponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2012 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do “caput”, observado o disposto nos §§ 1° a 5°.

§ 8° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas no Anexo VI
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desta lei.

§  9° -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicaçã o desta  lei,  carga horária

semanal  de  trabalho  diferente  das  previstas  nas  tabelas  constantes  no  Anexo VI

desta lei, o valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art. 12 - O disposto nos arts. 7º a 10 aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da

Lei nº 10.254, de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência

os valores aplicáveis à carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, de que

trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005.

Art. 13 - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 2005,

terá  como referência  os  valores  constantes  no  Anexo  VI  desta  lei,  observada  a

proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados de que trata o “caput”,  ressalvadas as previstas nos

incisos I a X do art. 9º.

Art. 14 - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 7º, submetido ao regime

de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

Estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada, em qualquer hipótese, a vedação à percepção das parcelas incorporadas

na forma do art. 8º.

Art.  15  -  Os valores  dos  subsídios  dos servidores  de  que trata  o  art.  7º  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único.

Parágrafo  único  -  A  aplicação  do  disposto  no  “caput”  está  condicionada  à

observância do disposto no art. 4° da Lei n° 19.973 , de 27 de dezembro de 2011.

Art.  16  -  O  disposto  nos  arts.  7º  a  15  aplica-se,  no  que  couber,  ao  servidor

alcançado pelo disposto no art. 7° da Lei Complemen tar n° 100, de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico.
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Art. 17 - Ficam criados cinco mil duzentos e noventa e um cargos da carreira de

Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere a Lei nº 14.695, de 30 de julho de

2003.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos

de Agente de Segurança Penitenciário, previsto no Anexo I da Lei nº 14.695, de 30 de

julho de 2003, passa a ser de dezoito mil seiscentos e cinquenta e seis.

Art. 18 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 14.695, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - Fica criada, no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa

Social, com lotação na Subsecretaria de Administração Prisional, a carreira de Agente

de Segurança Penitenciário.”.

Art. 19 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o

seguinte inciso XVII:

“Art.1º - (...)

XVII - Médico da Área de Defesa Social.”.

Art. 20 - Fica acrescentado ao art. 3° da Lei nº 15 .301, de 2004, o seguinte inciso V,

passando o seu inciso I a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Defesa Social, os cargos das carreiras de Auxiliar

Executivo  de  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social,  Analista

Executivo de Defesa Social e Médico da Área de Defesa Social;

(...)

V  -  no  Corpo de Bombeiros  Militar  do  Estado de Minas  Gerais,  os  cargos das

carreiras  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa

Social e Analista Executivo de Defesa Social.”.

Art. 21 - O “caput” do art. 5º da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - A lotação dos cargos das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social,

Assistente Executivo de Defesa Social, Analista Executivo de Defesa Social e Médico

da Área de Defesa Social nos quadros de pessoal dos órgãos a que se referem os

incisos I e V do art. 3º será definida em decreto e fica condicionada à anuência dos
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órgãos envolvidos e à aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

- Seplag -, observado o interesse da administração.”.

Art. 22 - Fica acrescentado ao art. 8º da Lei nº 15.301, de 2004, o seguinte inciso

VI:

“Art. 8º - (...)

VI -  doze ou vinte e quatro horas,  a serem exercidas em regime normal  ou de

plantão, para os servidores ocupantes de cargos da carreira a que se refere o inciso

XVII do art. 1° desta lei.”.

Art. 23 - O inciso IV do § 1º e o § 4º do art. 9º da Lei n° 15.301, de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 1° - (...)

IV - para as carreiras de Médico da Área de Defesa Social e de Analista da Polícia

Civil, nas funções de Médico ou Odontólogo:

(...)

§ 4º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico da Área de Defesa

Social  e  de  Analista  da  Polícia  Civil,  no  desempenho  da  função  de  Médico,  a

Residência Médica e os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio

entre o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB

- e a Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à pós-graduação

“lato sensu”.”.

Art. 24 - Fica acrescentada ao item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.301, de 2004, na

forma do Anexo VIII desta lei, a tabela de estrutura da carreira de Médico da Área de

Defesa Social.

Art. 25 - Ficam transformados vinte e dois cargos da carreira de Analista Executivo

de Defesa Social, de que trata a Lei n° 15.301, de 2004, lotados na Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds -, em vinte e dois cargos da carreira de Médico da

Área de Defesa Social.

Art.  26 -  Ficam criados cento e setenta e oito  cargos de provimento  efetivo da

carreira de Médico da Área de Defesa Social, instituída pelo art. 18 desta lei.

Art. 27 - Os cargos correspondentes às funções públicas da carreira de Analista
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Executivo  de  Defesa  Social,  a  que  se  refere  a  Lei  n° 15.301,  de  2004,  cujos

detentores, no exercício da função de médico, tiverem sido efetivados em decorrência

do disposto nos arts. 105 e 106 do ADCT da Constituição do Estado, acrescentados

pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam transformados em

cargos da carreira de Médico da Área de Defesa Social.

Parágrafo único -  O quantitativo de cargos de que trata o “caput”  será apurado

quando do posicionamento previsto no art. 29 desta lei.

Art.  28 -  Passam a integrar a carreira de Médico da Área de Defesa Social  os

servidores  efetivados em  decorrência  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  2007,  em

exercício da função de médico, cujos cargos estiverem lotados na Seds.

Parágrafo único -  O quantitativo de cargos de que trata o “caput”  será apurado

quando do posicionamento previsto no art. 29 desta lei.

Art.  29  -  Os servidores  que passaram para  a  inatividade em  cargo de Analista

Executivo de Defesa Social, na função de médico, e que fizerem jus à paridade serão

posicionados  na  carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  mantidas  as

referências de nível, grau e carga horária utilizadas para pagamento dos proventos.

Parágrafo único - A pensão dos servidores que fizerem jus à paridade e que tenham

desempenhado a função de médico, cujo valor seja correspondente à remuneração

do  cargo de Analista  Executivo  de  Defesa Social,  será  revista  de  acordo  com  o

disposto no “caput”.

Art. 30 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos arts. 24, 26 e

27 e o servidor inativo a que se refere o art.  28 serão posicionados, por meio de

resolução conjunta da Seplag e da Seds, na estrutura da carreira de Médico da Área

de  Defesa  Social,  constante  no  item  I.1  do  Anexo  I  da  Lei  nº  15.301,  de  2004,

acrescentado por esta lei.

§ 1º - O posicionamento de que trata o “caput” terá vigência a partir de 1º de janeiro

de 2013 e dar-se-á em nível e grau equivalentes àqueles em que o servidor estiver

posicionado na carreira de Analista Executivo de Defesa Social em 31 de dezembro

de 2012, observada a escolaridade exigida para o nível  da carreira de Médico da

Área de Defesa Social.

§ 2º - Na hipótese de não possuir a escolaridade exigida para o seu posicionamento
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nos termos do § 1º,  o  servidor  será posicionado no nível  que corresponda a sua

escolaridade, no grau cujo vencimento corresponda ao seu vencimento básico ou no

grau imediatamente superior.

§  3º  -  Caso  o  vencimento  básico  percebido  pelo  servidor  seja  superior  ao

vencimento  básico  do  último  grau  do  nível  em  que  for  posicionado,  o  servidor

perceberá a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita

exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos

servidores estaduais.

Art.  31  -  Os  valores  das  parcelas  mensais  remanescentes  dos  contratos

temporários de prestação de serviço de médico celebrados com a Seds, de que trata

a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, terão como referência, a partir  de 1º de

janeiro  de  2013,  a  remuneração do  cargo  de  Médico  da  Área de  Defesa  Social,

correspondente à carga horária prevista no contrato e à escolaridade exigida.

Art. 32 - O inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

I - as constantes no Anexo I, para as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa

Social de que tratam os incisos I a VI e XIV a XVII do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10

de agosto de 2004;”.

Art. 33 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005, o item I.1.4, na

forma do Anexo X desta lei.

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  às  tabelas  de  vencimento  básico  de  que  trata  o

“caput” os percentuais de reajuste e as respectivas datas de vigência previstos nos

arts. 16 e 17 da Lei nº 20.336, de 2 de agosto de 2012.

Art. 34 - A tabela constante no item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.301, de 2004,

passa a vigorar acrescida da linha constante no Anexo XI desta lei.

Art. 35 - Ficam reajustados em 30,23% (trinta vírgula vinte e três por cento), a partir

de 1º de janeiro de 2013, os valores da tabela de vencimento básico da carreira de

Médico Perito, constante no Anexo VII da Lei nº 20.364, de 7 de agosto de 2012.

Parágrafo único - Aplicam-se à tabela de vencimento básico de que trata o “caput”

os percentuais de reajuste e as respectivas datas de vigência previstos nos arts. 16 e
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17 da Lei nº 20.336, de 2012.

Art. 36 - Ficam reajustados em 15,92% (quinze vírgula noventa e dois por cento), a

partir  de 1º de janeiro de 2013, os valores de vencimento básico das carreiras de

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e de Analista de Gestão, Metrologia

e  Qualidade,  cujos  cargos  são lotados no Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade do

Estado de Minas Gerais, de que trata o item VIII.3 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de

30 de dezembro de 2005.

Parágrafo único - O disposto no “caput” aplica-se aos servidores inativos que fazem

jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

Art. 37 - O § 2° do art. 6° da Lei Delegada n° 174,  de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3°:

“Art. 6º - (…)

§ 2º - O percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos

dos incisos I e II do “caput” poderá ser compensado nos cargos em comissão DAD de

níveis 6 a 11, observado o disposto em regulamento.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão controlará o cumprimento

do disposto neste artigo.”.

Art. 38 - O § 2° do art. 6° da Lei Delegada n° 175,  de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3°:

“Art. 6º - (…)

§ 2º - O percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos

dos incisos I e II do “caput” poderá ser compensado nos cargos em comissão DAI de

níveis 24 a 29, observado o disposto em regulamento.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão controlará o cumprimento

do disposto neste artigo.”.

Art. 39 - O “caput” do art. 4º da Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica instituída a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de

Educação Superior - GDPES -, devida, nas condições estabelecidas neste artigo e na

forma  como dispuser  o  regulamento,  aos  servidores  da  carreira  de  Professor  de
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Educação Superior, a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 13 de

janeiro de 2005, em efetivo exercício na Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg -, na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - ou na Fundação

Helena Antipoff - FHA.”.

Art. 40 - Ficam revogados o § 2º do art. 8º da Lei nº 15.301, de 2004, e o parágrafo

único do art. 16 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004.

Art.  41  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao disposto no art. 6° a partir de 3 de agosto de 2012.

ANEXO I

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº..., de … de ... de 2012)

Tabela de pontuação para cálculo da Giped

*  -  A Tabela  de  Pontuação  para  cálculo  da  Giped  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 21.11.2012.

ANEXO II

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

Fórmula para o cálculo da Giped

Giped = parcela fixa + parcela variável

Parcela fixa = 0,5 x P x 0,03 x VB,

sendo:

P: pontuação de acordo com o nível de posicionamento do servidor, nos termos do

Anexo I;

VB: vencimento básico do grau P do nível V da carreira de Pesquisador em Ciência

e Tecnologia, de acordo com a carga horária do servidor.

Parcela variável = parcela fixa x (0,6 x ADI + 0,4 x AI),

sendo:

ADI: resultado da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de

Desempenho do servidor dividido por 100;

AI: resultado da Avaliação de Desempenho Institucional, decorrente do Acordo de

Resultados, dividido por 100.

ANEXO III

(a que se refere o art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)



904
____________________________________________________________________________

TABELA DE NÍVEIS E VALORES DAS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DE

PESQUISA E ENSINO

* - A Tabela de Níveis e Valores das Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.11.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o § 4º do art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

QUANTITATIVO DE GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DE PESQUISA E ENSINO NA

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

* - O Quantitativo de Gratificações de Função de Pesquisa e Ensino na Fundação

João Pinheiro foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.11.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 5º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

"ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998)

*  -  O  Anexo  XLII,  acima  referido,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

21.11.2012.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 7º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47, 48, 56 e 60

da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

(…)

I.2 - UTRAMIG

PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 24 OU 30 HORAS

* - O Anexo I,  a que se referem os arts. 1º, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44,

45, 47, 48, 56 e 60 da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, contendo a estrutura

da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico, carga horária 24 ou 30 horas

semanais, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.11.2012.

ANEXO VII

(a que se referem o parágrafo único do art. 7º, os §§ 5º, 8º e 9º do art. 10 e o art. 12
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da Lei nº..., de ... de ... de 2012)

TABELA DE SUBSÍDIO DA CARREIRA DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E

TECNOLÓGICO

24 HORAS

* - A Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,

carga  horária  24  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

21.11.2012.

30 HORAS

* - A Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

21.11.2012.

ANEXO VIII

(a que se refere o § 1º do art. 10 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE REVISÃO DE

POSICIONAMENTO NA CARREIRA DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E

TECNOLÓGICO

* -  A Tabela  de Tempo de Serviço  para  fins  de Revisão de Posicionamento na

Carreira  de Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 21.11.2012.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 23 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de

2004)

I.1. Estrutura das carreiras administrativas pertencentes ao Quadro de Pessoal da

Secretaria de Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais

(...)

Carreira de Médico da Área de Defesa Social

Carga horária de trabalho: 12 ou 24 horas semanais

* - A Carreira de Médico da Área de Defesa Social, carga horária 12 ou 24 horas
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semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.11.2012.

ANEXO X

(a que se refere o art. 32 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

(...)

I.1.4. CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 12 HORAS SEMANAIS

*  -  A  Carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  carga  horária  12  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.11.2012.

CARGA HORÁRIA: 24 HORAS SEMANAIS

*  -  A  Carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social,  carga  horária  24  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.11.2012.

ANEXO XI

(a que se refere o art. 33 da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004)

(...)

III.1  -  ATRIBUIÇÕES  DOS  CARGOS  DAS  CARREIRAS  DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  DEFESA SOCIAL  E  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

* - O quadro contendo as atribuições dos Cargos das Carreiras da Secretaria de

Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 21.11.2012.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Glaycon  Franco,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz
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Henrique - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 314/2012, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.521/2012, que fixa os efetivos da Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/10/2012, a proposição foi distribuída às

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

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

com o art. 102, do Regimento Interno.

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

aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação

A proposição tem por escopo fixar o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais - PMMG - em 51.669 militares para os anos de 2012 a 2015, distribuídos em

cargos  de  oficiais  e  praças,  conforme  os  quadros  constantes  no  Anexo  que  a

acompanha.

A Lei nº 19.987, de 28 de dezembro de 2011, fixou o efetivo da PMMG em 51.669

militares e o do CBMMG em 7.999 militares apenas para o ano de 2011, distribuídos

em cargos de oficiais e de praças, por meio dos quadros nela constantes.

A proposição em análise não altera os efetivos da PMMG e do CBMMG, que, nos

termos  do Anexo,  permanecem os  mesmos.  Sua intenção é  fixar  os  quadros  de

oficiais e de praças da PMMG e do CBMMG até o ano de 2015, a fim de tornar mais

dinâmico  o  processo  de  promoções  nessas  corporações,  segundo  esclarece  o

Governador do Estado na mensagem que encaminha o projeto.

Ressalte-se que as demais disposições da proposição reproduzem o teor de artigos

da Lei nº 19.987, de 2011, no tocante ao limite de 10% fixado para oficiais e praças

do sexo feminino nos quadros da PMMG e do CBMMG. Igualmente, a distribuição e o

detalhamento  do  efetivo  nas  unidades  da  PMMG  e  do  CBMMG,  no  Tribunal  de
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Justiça Militar  do Estado de Minas Gerais,  no Gabinete Militar  do Governador  do

Estado, no Gabinete do Vice-Governador do Estado, na Coordenadoria Estadual de

Defesa  Civil  e  em  outros  órgãos  do  Estado  serão  estabelecidos  no  Quadro  de

Organização e Distribuição - QOD.

No que se  refere  aos  aspectos  jurídicos,  constitucionais  e  legais,  a  proposição

atende aos  pressupostos  constitucionais  sobre  a  iniciativa  para  a  deflagração  do

processo legislativo,  uma vez que o  art.  66,  inciso  III,  alínea “a”,  da Constituição

Estadual atribui ao Governador do Estado competência privativa para a fixação e a

modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e atribui a

esta Casa Legislativa competência para deliberar sobre a matéria, nos termos do art.

61, inciso VIII, da referida Carta.

Ressalte-se  que  o  governo  do  Estado,  por  meio  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhou o OF.GAB.SEC. nº 585/2012, que

informa  o  impacto  financeiro,  para  os  anos  de  2012  a  2015,  do  Projeto  de  Lei

Complementar - PLC - nº 31/2012, em tramitação nesta Casa, que contém o Estatuto

dos Militares do Estado de Minas Gerais. Em relação ao Projeto de Lei nº 3.521/2012,

em exame, o mesmo expediente informa que o quantitativo total de vagas das duas

instituições não será alterado e que a redistribuição das vagas prevista no projeto não

tem,  isoladamente,  repercussão  financeira.  Ressalta  que  a  nova  distribuição  das

vagas  somente  terá  reflexo  sobre  a  folha  de  pagamento  após  a  concessão  de

promoções,  cujo  impacto  já  está contemplado nos valores pertinentes  ao  PLC nº

31/2012, porquanto foram superestimados, uma vez que se considerou a existência

de militares aptos para promoção sempre que houver disponibilidade de vaga.

Por  fim,  em  face  da  Mensagem  nº  336/2012,  do  Governador  do  Estado,  que

encaminha emenda aditiva ao projeto em análise, apresentamos na conclusão deste

parecer a Emenda nº 1, com a medida proposta pelo Chefe do Executivo. Tal emenda

tem por objetivo adequar o efetivo da Polícia Militar à proposta de restabelecimento

do serviço de assistência religiosa nas instituições militares, contida no referido PLC,

que prevê a criação do Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar. Isso posto, faz-se necessário promover o remanejamento de 12

cargos do Quadro de Praças da PMMG, com dispensa do aumento do número de
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cargos nessa instituição, objeto da referida emenda.

Conclusão

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

Lei nº 3.521/2012 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

No item “I - Total do efetivo previsto da PMMG por Quadro”, constante no Anexo I a

que se refere o art. 1º, acrescente-se, após a linha “Quadro de Oficiais Especialistas”,

a linha “Quadro de Oficiais Capelães - QOCPL -“, com o quantitativo de 12 para os

anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, e altere-se o quantitativo previsto para o Quadro

de Praças - QP-PM - para 45.260 para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

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

Franco - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela Mensagem

nº 321/2012, o projeto de lei  em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/11/2012,  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.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende, nos termos de seu art. 1º, autorizar o Poder

Executivo a realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito

do Programa de Aceleração do Crescimento -  Mobilidade Grandes Cidades, até o

valor de R$750.000.000,00, a serem aplicados na melhoria e expansão do metrô da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mais  especificamente,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  dispõe  que  os  recursos
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resultantes do financiamento autorizado no “caput” serão aplicados nas atividades e

nos projetos do Estado, em especial em ações definidas no Plano Plurianual de Ação

Governamental relacionadas às áreas de infraestrutura e mobilidade urbana.

A  proposição,  em  seu  art.  2º,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  oferecer  como

contragarantia à garantia da União as receitas tributárias 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,  o  projeto  que  os  recursos  provenientes  da  operação  serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o orçamento consignará,

anualmente,  os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  relativas  à

amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

Na exposição de motivos que acompanha o projeto, ressalta-se que a operação de

crédito em questão atende aos interesses maiores da União, considerando que está

inserida no rol das medidas anticíclicas apresentadas pela Presidência da República,

com  vistas  a  estimular  os  investimentos  pelos  Estados  e,  assim,  reaquecer  a

economia, atualmente em processo de estagnação com o aprofundamento da crise

financeira  global.  Observa-se  que  a  iniciativa  “resgata  uma  dívida  histórica  do

governo federal, qual seja a de promover a modernização e ampliação do metrô de

Belo Horizonte”.

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. É 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, 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  de

dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 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  ao  que diz  respeito  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.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.538/2012.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Gustavo Valadares - André

Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 321/2012, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a

contratar  operação  de  crédito  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  no  âmbito  do

Programa de Aceleração do Crescimento - Mobilidade Grandes Cidades.

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

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 tela autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito

com  a  Caixa  Econômica  Federal,  no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento  -  Mobilidade Grandes  Cidades,  até  o  limite  de  R$750.000.000,00,  a

serem aplicados na melhoria e expansão do metrô da Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

A referida  operação  tem  por  objetivo  financiar  ações  relacionadas  às  áreas  de

infraestrutura  e  mobilidade  urbana,  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental, notadamente as ações de melhoria e expansão do metrô da Região

Metropolitana de Belo Horizonte.
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O projeto de lei autoriza ainda o Poder Executivo a oferecer 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, como contragarantia à União.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 321/2012, salientou que o

projeto  decorreu  de  estudos  realizados  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, não se encontrando óbices aos mandamentos da Lei de Responsabilidade

Fiscal  -  Lei  Complementar  nº  101/2000.  Ademais,  a  Mensagem  ressalta  que  “a

presente operação de crédito atende aos interesses maiores da União, haja vista que

a  mesma está  inserida  no  rol  das  medidas  anticíclicas  apresentadas  pela  ilustre

Presidenta Dilma Rousseff, com vistas a estimular os investimentos pelos Estados e

assim  reaquecer  a  economia,  atualmente  em  processo  de  estagnação  com  o

aprofundamento  da  crise  financeira  global.  (...)  esta  inciativa  resgata  uma dívida

histórica do governo federal, qual seja a de promover a modernização e ampliação do

metrô  de  Belo  Horizonte.  Iniciativa  esta  somente  possível  com  a  integração

suprapartidária,  promovida pelo Governador do Estado, em conjunto com algumas

das municipalidades que integram a região metropolitana de Belo Horizonte.”.

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

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar,  destacamos  que  a  Lei  Complementar  Federal  nº  101/2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -,  em seu art.  40, autoriza os entes a concederem

garantia em operações de crédito internas ou externas.

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

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

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

crédito externo;

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 feita pelo 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 tange 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.

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

suas 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. 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 15° exercício financeiro conta do 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



915
____________________________________________________________________________

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  2° quadrimestre  de  2012,

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

de 173,96%, inferior, portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é de

200%.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  ao  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°,

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, o Projeto de Lei nº 3.471 - Projeto de Lei

Orçamentária -, de 2012, fixa as despesas de capital em R$ 9.036.307.700,00 para

2013,  enquanto as operações de crédito previstas  totalizam R$ 2.541.292.233,00.

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

operação de crédito que se pretende contratar, qual seja, R$ 750.000.000,00, obtém-

se o valor de R$ 3.291.292.233,00, inferior, portanto, ao total 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 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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.538/2012, no 1º

turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.
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Zé Maia, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Perrella - Adalclever Lopes

(voto contrário).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.598/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Corrêa,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.598/2011  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto 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

Trata o Projeto de Lei nº 1.598/2011 de conceder autorização para que o Poder

Executivo  possa  doar  ao  Município  de  Jacinto  imóvel  com  área  de  7.356,44m²,

situado nesse Município, para destiná-lo ao funcionamento de escola municipal.

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 1.598/2011, no
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2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Duarte Bechir, relator - Adalclever Lopes - Gustavo Perrella.

PROJETO DE LEI Nº 1.598/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto 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 Jacinto imóvel

com área de 7.356,44m2 (sete mil trezentos e cinquenta e seis vírgula quarenta e

quatro metros quadrados), situado nesse Município, e registrado sob o nº 145, a fls.

130 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.818/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 2.818/2012 visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  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 citado art. 189, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.818/2012, na forma aprovada em Plenário, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Guaranésia o imóvel com área de 3.240m², situado
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nesse Município, para que seja destinado ao funcionamento de órgãos públicos.

É importante observar que o art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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 a proposição 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 2.818/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Gustavo Perrella - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 2.818/2012

(Redação do Vencido.)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guaranésia  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Guaranésia

imóvel  com  área  de  3.240m²  (três  mil  duzentos  e  quarenta  metros  quadrados),

situado nesse Município, e registrado sob o nº  4.848, a fls.  281 do Livro 3-M, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaranésia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de órgãos públicos.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.848/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gotardo o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, 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

O Projeto de Lei nº 2.848/2012 tem por escopo conceder autorização para que o

Poder Executivo possa doar  ao Município de São Gotardo o imóvel  com área de

2.000m², situado no local denominado Guarda dos Ferreiros, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear  as  decisões da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado à ampliação do cemitério municipal. Com igual propósito, o art. 2º dispõe

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; e o art. 3º prevê que o Município de São Gotardo encaminhará à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprovando

sua utilização conforme estabelecido por essa autorização.

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  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 2.848/2012, no

2º turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Perrella - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.071/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Bosco, o Projeto de Lei  nº  3.071/2012 visa autorizar  o

Poder Executivo a doar ao Município de Serra do Salitre 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  3.071/2012,  na  forma  aprovada  em  1º  turno,  tem  como

finalidade autorizar  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município de Serra do  Salitre  o

imóvel  com área de 2.948m2, situado na Rua Getúlio  Aguiar,  s/nº,  Centro,  nesse

Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado à

realização das atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra

do Salitre; e o art. 2º prevê a reversão do imóvel 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
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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 3.071/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Gustavo Perrella - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 3.071/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Serra do Salitre 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 Serra do Salitre o

imóvel  com  área  de  2.948m2  (dois  mil  novecentos  e  quarenta  e  oito  metros

quadrados), situado na Rua Getúlio Aguiar, s/nº, Centro, nesse Município, e registrado

sob  o  nº  11.786,  a  fls.  23  do  Livro  3-R,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Patrocínio.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  destina-se  à  realização  das

atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Serra do Salitre.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, dentro

do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, lhe tiver

sido dada destinação diversa da prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.085/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Romel Anízio, o Projeto de Lei nº 3.085/2012 visa autorizar
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o Município de Iturama a alienar  o imóvel  doado pelo Estado por  meio da Lei  nº

19.995, de 29 de dezembro de 2011.

A proposição foi aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2. Retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

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

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  3.085/2012,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  autoriza  o

Município de Iturama a alienar o imóvel doado pelo Estado por meio da Lei nº 19.995,

de 29 de dezembro de 2011.

A  proposição  estabelece,  no  parágrafo  único  do  art.  1º,  que  os  recursos

provenientes  da  alienação  do  imóvel  serão  destinados  ao  desenvolvimento  de

atividades de interesse público, respeitado o disposto no art. 44 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; em seu art. 2º, que a alienação será precedida

de avaliação e licitação a cargo de comissão a ser designada pelo Chefe do Poder

Executivo Municipal; e, no art. 3º, que fica revogado o art. 2º da Lei nº 19.995, de 29

de dezembro de 2011, que trata da reversão do imóvel ao patrimônio do doador.

Cabe ressaltar que o 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.

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 3.085/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Duarte Bechir - Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 3.085/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Município de Iturama a alienar imóvel doado pelo Estado por meio da Lei

nº 19.995, de 29 de dezembro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o  Município de  Iturama autorizado a alienar  o imóvel  doado pelo

Estado por meio da Lei nº 19.995, de 29 de dezembro de 2011.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel a que se refere

o “caput” serão destinados ao desenvolvimento de atividades de interesse público,

respeitado o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 2° - A alienação de que trata esta lei será pr ecedida de avaliação e licitação a

cargo de comissão a ser designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 19.995, de 29 de dezembro de 2011.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.213/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 3.213/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Unaí.

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, a redação do vencido faz parte deste

parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.213/2012, na forma aprovada em Plenário, autoriza o Instituto

Mineiro de Gestão das Águas - Igam - a doar ao Município de Unaí o imóvel com área

de 2.000m², situado nesse Município, para, de acordo com o parágrafo único do art.
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1º, ser utilizado como sede do Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e

Ambientais - Cepasa.

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.

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 a proposição 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 3.213/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duarte Bechir - Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI Nº 3.213/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - a doar o imóvel  que

especifica ao Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - autorizado a doar ao

Município  de  Unaí  o  imóvel  com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o número 10.507, a fls. 148/9 do Livro 3-I,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da sede do Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.846/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.846/2012, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Sociedade Galdina Protetora dos Animais e da Natureza, com

sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.846/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Galdina  Protetora  dos  Animais  e  da

Natureza, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Galdina Protetora dos

Animais e da Natureza, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.315/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.315/2012, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade pública  a Associação Comercial  e  Industrial  de  Cachoeira de

Minas - Acicam -, com sede no Município de Cachoeira 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
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.315/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Cachoeira de

Minas - Acicam -, com sede no Município de Cachoeira de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial e Industrial de

Cachoeira de Minas - Acicam -, com sede no Município de Cachoeira de Minas.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.390/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.390/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Federação das  Câmaras  de  Dirigentes  Lojistas  de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 3.390/2012

Declara de utilidade pública a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do

Estado de Minas Gerais - FCDL-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fed eração das Câmaras de Dirigentes

Lojistas do Estado de Minas Gerais - FCDL-MG -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.396 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.396/2012, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que institui o

dia 18 de novembro como o Dia do Barroco Mineiro, 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° 3.396/2012

Institui  o  Dia  do  Barroco  Mineiro  e  declara  o  ano  de  2014  como  o  Ano  de

Comemoração do Bicentenário de Aleijadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Dia do Barroco Mineiro,  a ser comemorado anualmente no

dia 18 de novembro.

Parágrafo único - Na data a que se refere o “caput”, serão realizadas no Estado

atividades com o objetivo de preservar,  valorizar  e divulgar  o patrimônio histórico,

artístico e cultural vinculado ao barroco mineiro, à obra de Antônio Francisco Lisboa,

o Aleijadinho, e aos demais expoentes desse estilo.

Art.  2° -  Fica  declarado  o  ano  de  2014  como  o  Ano  d e  Comemoração  do

Bicentenário de Aleijadinho.

§  1° -  Com  o  objetivo  de  planejar  e  acompanhar  as  a tividades  inerentes  à

comemoração a que se refere o “caput”, será constituído grupo de trabalho, integrado

por pessoas de notório saber nos campos artístico, cultural e turístico, designadas

pelos Poderes Executivo e Legislativo, por órgãos afins e pela sociedade civil, nos

termos do regulamento desta lei.

§ 2° - As atividades inerentes à comemoração a que se refere o “caput” incluirão:

I - painéis e exposições;
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II - concursos e premiações;

III - apresentações cênicas ou performáticas;

IV - excursões pedagógicas;

V - debates.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Luiz Henrique - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente deu ciência ao Plenário das comunicações apresentadas na 77ª

Reunião  Ordinária  da  2ª  Sessão  Legislativa  Ordinária  da  17ª  Legislatura,  em

20/11/2012, pelos Deputados Hélio Gomes - informando sua renúncia como membro

suplente  da Comissão de Assuntos Municipais;  Glaycon Franco -  informando sua

renúncia  como  membro  efetivo  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  (Ciente.

Publique-se);  Sargento  Rodrigues -  indicando seu nome como membro efetivo da

Comissão  de  Administração  Pública,  na  vaga  cedida  pelo  Bloco  Transparência  e

Resultado, e retificando comunicação anterior, publicada no "Diário do Legislativo" de

14/11/2012, deixando de abrir mão da vaga de membro suplente da Comissão de

Direitos Humanos e mantendo a cessão da vaga de membro efetivo da Comissão de

Direitos Humanos ao Bloco Transparência e Resultado, e indicando seu nome para

membro suplente da referida Comissão; e Lafayette de Andrada (5) - indicando seu

nome para membro suplente da Comissão de Assuntos Municipais e a Deputada Ana

Maria Resende para membro efetivo da referida Comissão; indicando o Deputado

Glaycon Franco para membro efetivo da Comissão de Direitos  Humanos na vaga

cedida pelo PDT; indicando a Deputada Ana Maria Resende para membro suplente

da Comissão de Meio Ambiente na vaga do ex-Deputado Juninho Araújo, indicando o

Deputado Braulio Braz para membro efetivo da Comissão do Trabalho, e indicando o

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  para  membro suplente da  Comissão  de Educação

(Ciente. Designo. Às Comissões.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

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 3.578 a 3.586/2012 - Requerimentos nºs 3.821 a

3.824/2012  -  Requerimentos  dos  Deputados  Fred  Costa  e  Elismar  Prado  e  das

Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  de  Direitos  Humanos  -  Comunicações:

Comunicações  das  Comissões  do  Trabalho,  de  Segurança  Pública  e  de  Meio

Ambiente  e  dos  Deputados  Lafayette  de  Andrada  (5),  Sargento  Rodrigues,  Hélio

Gomes e Glaycon Franco - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos da

Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Sargento

Rodrigues,  Rogério  Correia e Paulo Guedes -  2ª  Parte (Ordem do Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Elismar Prado; deferimento

- Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.396/2012; aprovação -  Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -

Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  das  Comissões  de  Defesa  do

Consumidor  e  de  Direitos  Humanos;  aprovação  -  2ª  Fase:  Questão  de  ordem;

suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz e Gilberto Abramo; aprovação -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.534/2012; questão de ordem; discurso

do  Deputado  Antônio  Júlio;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.451/2012; discurso do

Deputado Adelmo Carneiro Leão; encerramento da discussão; discurso do Deputado

Gilberto Abramo; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido

em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação; declaração de voto - Discussão,

em 2º  turno,  do Projeto de  Lei  nº  3.117/2012;  apresentação do Substitutivo  nº  1;
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encerramento da discussão; requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; leitura do

Substitutivo nº 1; suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem; suspensão e

reabertura  da  reunião;  requerimento  dos  Deputados  Lafayette  de  Andrada,  Sávio

Souza  Cruz,  Tiago  Ulisses,  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia;  aprovação;

votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 3.557/2012;

discurso do Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - 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 - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

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

Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

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
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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  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  "ad  hoc",  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Dárcio Lopardi Mendes, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado,

enviando cópia  de decisão exarada por  esse Tribunal  referente  à  ação direta  de

inconstitucionalidade que menciona, ajuizada pelo Governador do Estado em face da

Assembleia Legislativa.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012  e  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.521/2012. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Da  Sra.  Patrícia  Pereira  de  Moura  Martins,  Secretária  Judiciária  do  Supremo

Tribunal  Federal,  solicitando  informações  sobre  o  alegado  na  ação  direta  de

inconstitucionalidade que menciona, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB em face

da Assembleia Legislativa.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.578/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Entre Rios de Minas -

Aberm -, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Entre Rios

de Minas - Aberm -, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Beneficente de Entre Rios de Minas - Aberm -, com sede

nesse  Município,  tem  por  finalidade  combater  a  fome e  a  pobreza;  proporcionar

moradia  digna  através  de  programas  habitacionais  comunitários;  desenvolver

atividades  culturais,  esportivas,  recreativas  e  de  lazer;  amparar  as  crianças  e  os

idosos  carentes;  oferecer  cursos  em  diversas  áreas,  inclusive  de  alfabetização;

integrar os jovens e adultos ao mercado de trabalho; realizar oficinas de artesanato;

proporcionar  assistência  médica,  dentária  e  psicológica;  realizar  campanha  para

distribuição de agasalhos; desenvolver trabalho de conscientização para preservar o

meio ambiente; proteger a saúde das famílias vulnerabilizadas; realizar campanha de

combate às doenças transmissíveis e/ou infectocontagiosas, em colaboração com os

órgãos  competentes;  e  patrocinar  ações  de  proteção,  habilitação,  reabilitação  e

integração à vida comunitária de pessoas com deficiência.

Para a declaração da utilidade pública da referida entidade, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.579/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Espiritual Dr. Hermann e

Saint Germain - NAEHERSG -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência Espiritual

Dr. Hermann e Saint Germain - NAEHERSG -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A entidade tem como objetivo promover o indivíduo nas áreas social,

cívica e cultural,  oferecendo cursos profissionalizantes, orientação contra o uso de

drogas licitas e ilícitas e atuando na recuperação e ressocialização de dependentes
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químicos.

Diante da importância das ações realizadas,  contamos com o apoio dos nobres

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

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.580/ 2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae -, com sede no Município de Palma.

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 -, com sede no Município de Palma.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, tem sede

no  Parque  de  Exposições  Mário  Celso  Freitas  Pinto,  no  Município  de  Palma,  e

encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 30/11/2010.

Trata-se de uma associação civil, beneficente, sem fins lucrativos, com atuação nas

áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, profissionalização, esporte,

cultura, lazer e defesa e garantia de direitos.

A referida entidade tem por missão promover e articular ações de defesa de direitos

e  prevenção,  orientação,  prestação  de  serviços  e  apoio  à  família.  São  ações

direcionadas  à  melhoria  da  qualidade de  vida  das  pessoas  com deficiência,  com

vistas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A  Associação

obedece aos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo com o conceito

do movimento apaeano.

Sua  diretoria  é  composta  por  pessoas  idôneas  e  não  remuneradas,  conforme

atestou o Exmo. Sr. Prefeito de Palma, Carlos Roberto Alvim de Paula.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.581/2012

Declara de utilidade pública a instituição Obras Sociais Água Viva, com sede no

Município de Ritápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Obras Sociais Água Viva -

OSÁV -, com sede no município de Ritápolis

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Fábio Cherem

Justificação: A Instituição Obras Sociais Água Viva - OSÁV - é uma associação civil

sem fins lucrativos, fundada em 4/12/2007, que tem por principais fins promover o

bem-estar da população de baixa renda e daqueles que se encontram em situação de

risco e vulnerabilidade social.

Para isso a OSÁV não tem medido esforços na realização de ações que promovam

a  educação  e  o  trabalho,  que  possibilitem  uma  moradia  digna  às  famílias  da

comunidade local, além de projetos recreativos para as crianças da cidade.

Como exemplos desse trabalho podemos citar a Escola de Marcenaria de Ritápolis,

a manutenção de 18 casas sociais para assistência a famílias com necessidades,

além do Sábado com Deus, programa que promove uma série de atividades para as

crianças do Município.

Acreditamos que o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública

estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo maiores benefícios

para as famílias que contam com o apoio da instituição.

Os documentos apresentados encontram-se de acordo com o exigido na Lei  nº

12.972,  de  27/7/98.  A instituição  funciona  há  mais  de  um  ano,  além  de  possuir

diretores não remunerados e de idoneidade reconhecida pela sociedade de Ritápolis.

Pelos  motivos  apresentados,  conclamo  os  meus  pares  a  aprovarem  esta

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.582/2012

Dispõe sobre a vacinação gratuita contra leishmaniose visceral no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A vacinação de cães e gatos contra a leishmaniose visceral deverá ser feita

em todo o Estado, gratuitamente.

Art.  2° -  A vacinação  de que  trata  o  art.  1° desta  lei  será  precedida  de  ampla

campanha de divulgação pelo Estado.

Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de n oventa dias contados da data de

sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de public ação.

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Fred Costa

Justificação: A questão da vacinação gratuita de cães e gatos contra a leishmaniose

representa não apenas o combate a um problema de saúde pública, mas também

resposta a uma necessidade real da população.

A doença está avançando em larga escala e a vacinação é comprovadamente a

forma ideal para combatê-la.

O sacrifício de cães considerados soropositivos não é uma solução do problema, ao

contrário, trata-se de uma saída de custo mínimo encontrada pelo poder público que

tem gerado problemas de toda ordem, tais como o sacrifício de cães saudáveis e a

disseminação da doença por animais contaminados sem tratamento adequado.

Diante  dessa  situação,  é  essencial  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  passe  a

desenvolver ações que solucionem essa demanda de ordem pública e uma delas é

oferecer a vacina contra leishmaniose visceral para cães e gatos.

A leishmaniose, assim como a raiva, é considerada pelo Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento como uma zoonose e assim sendo, deve merecer atenção

do poder público no que se refere inclusive às formas de prevenção da doença e a

vacinação é a melhor forma de prevenir.
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Assim, contamos com o apoio dos 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 3.583/2012

Torna  obrigatório  o  atendimento  veterinário  gratuito  aos  animais  da  população

carente no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica obrigatório,  no Estado de Minas Gera is,  o atendimento veterinário

gratuito aos animais da população carente.

Art  2° -  O  atendimento  não  se  restringirá  às  consul tas,  ficando  os  órgãos  de

controle  de  zoonoses,  canis  públicos  e  estabelecimentos  oficiais  congêneres

responsáveis pelos atendimentos de cirurgias, incluindo as ortopédicas.

Art.  3° - Fica o poder público autorizado a celebra r convênios ou parcerias com

entidades  de  proteção  animal  e  outras  organizações  não  governamentais,

universidades,  estabelecimentos  veterinários,  empresas  públicas  ou  privadas  e

entidades de classes, para a consecução dos objetivos desta lei.

Art.  4° -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Fred Costa

Justificação: A questão dos animais não é apenas uma questão de saúde pública,

está ligada também ao lado humanitário e ambiental. Por isso a necessidade de um

programa que vise ao atendimento veterinário gratuito aos animais da população de

baixa  renda  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  o  intuito  de  diminuir  os  riscos  de

disseminação de zoonoses, já que a população carente não tem acesso às clinicas

particulares.  Devemos  esclarecer  que  o  centro  de  controle  de  zoonoses  deve

trabalhar  de  forma  preventiva,  evitando  doenças  para  a  população  e

consequentemente diminuindo custos para o poder público.

Dessa  forma,  com  essa  ação  em  conjunto,  envolvendo  centro  de  controle  de

zoonoses e clínicas de atendimento gratuito,  podemos, além de prevenir  algumas

doenças, oferecer à população carente a oportunidade de cuidar do animalzinho, que,
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na maioria dos casos, é mais que um animal de estimação: ele se transforma em um

membro da família.

A criação dessas clínicas trará benefícios mútuos, pois elas poderão executar seus

serviços através de convênios com faculdades de medicina veterinária, situação em

que o Município terá atendimento gratuito e os alunos das faculdades conveniadas

terão estágio e aprendizado garantido.

Com previsão na Constituição da República Federativa do Brasil, devemos manter

o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é dever da população e do poder

público defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, IV).

Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as

práticas  que  coloquem  em  risco  sua função  ecológica,  provoquem  a  extinção de

espécies ou submetam os animais a crueldades (§ 1°,  VII).

O atendimento veterinário gratuito é um desejo antigo de todos os protetores, pois

há  necessidade  dos  animais  dos  munícipes  de  baixa  renda  terem  acesso  ao

atendimento gratuito, bem como é preciso melhorar a conscientização da população,

em  prol  da  posse  e  da  guarda  responsável  dos  animais.  Além  disso,  a  ação  é

indispensável ao pleno cumprimento da politica ambiental do Estado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.584/2012

Declara de utilidade pública o Centro Recreativo e Esportivo Regional - Crer -, com

sede no Município de Belo Oriente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  Recreativo  e  Esportivo

Regional - Crer -, com sede no Município de Belo Oriente.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  O  Centro  Recreativo  e  Esportivo  Regional  -  Crer  -,  com  sede  no

Município  de  Belo  Oriente,  iniciou  suas atividades em 23/7/2005 e  foi  legalmente
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fundado  e  constituído  em  6/12/2006.  Trata-se  de  associação  civil  de  tempo

indeterminado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  proporcionar  às

comunidades e aos seus associados o pleno desenvolvimento das funções sociais,

através da prática desportiva e do desenvolvimento de atividades de caráter social,

recreativo, cultural e educacional.

Atualmente, atende cerca de cem crianças de 7 a 12 anos de idade, com destaque

para o atendimento de 20 meninas que, juntamente com as demais crianças, têm

acesso a oficina de arte, pintura em tecido, aulas de violão e teatro, sempre com o

objetivo de contribuir para o pleno desenvolvimento educacional nas fases futuras da

educação.

Diante do exposto, considerando que a entidade atende plenamente os requisitos

para a declaração de utilidade pública, 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 3.585/2012

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de São João Evangelista o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho situado às margens

do Km 261 da MGC 120, de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem -

DER -, passando deste para o Município de São João Evangelista.

Art.  2° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  São  João

Evangelista a área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput”deste artigo integrará o perímetro

urbano  do  Município  de  São  João  Evangelista  e  destina-se  à  instalação  de  via

urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de q ue 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
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do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Dinis Pinheiro

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

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de São João Evangelista o trecho que especifica.

Justificamos o pedido em razão do grande interesse desse Município no referido

perímetro, tendo em vista a expectativa de urbanização e crescimento da cidade.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.586/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência de Unai -

APDU - com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  de  Pessoas  com

Deficiência de Unaí - APDU -, com sede no Município de Unaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de public ação.

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Rômulo Viegas

Justificação: A Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí - APDU -, com sede

no Município de Unaí, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 9/12/2009, que

tem como pilar o trabalho social voltado para pessoas com necessidades especiais e

que se preocupa em promover a melhoria na qualidade de vida dos habitantes do

Município e região.

O Estado, ao reconhecer essa entidade como de utilidade pública, irá ressaltar e

enaltecer  as  ações  desenvolvidas  por  ela,  pois  a  referida  Associação  fomenta  e

assiste os deficientes por meio de uma política social que visa à sua reabilitação e

independência.  Para  tanto,  promove  ações  socioculturais,  assistenciais,
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promocionais, recreativas e educacionais, além de representá-los junto aos órgãos

públicos  ou  privados,  nacionais  e  internacionais,  lutando  pela  defesa  de  seus

interesses.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa

para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.821/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão  do  título  de

Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Magdi Abdel Raouf Gabr Shaat, Presidente da

Associação  Brasileira  dos  Criadores  de  Cavalo  Mangalarga  Marchador.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.822/2012, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a família do Sr. Edgar Martins Pereira pelo centenário de seu

nascimento. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  3.823/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências com vistas à

designação de Promotores de Justiça da Promotoria de Direitos Humanos para oficiar

nos processos judiciais relacionados aos conflitos decorrentes de ocupações urbanas

no Estado.

Nº  3.824/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a suspensão dos atos de

cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse da área abrangida pela Vila

Fazendinha,  no  Aglomerado da Serra,  nesta  Capital,  onde existiriam  construções

supostamente  irregulares,  e  para  a  criação  de  uma  comissão  formada  por

representantes da Copasa-MG, da Defensoria Pública, do Poder Executivo Municipal,

da comunidade envolvida e do Programa Polos de Cidadania da UFMG para buscar

solução para o conflito.

Do Deputado Fred Costa em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da
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Frente Parlamentar Eu Quero o Complexo Viário Barão-Raja.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Defesa do

Consumidor e de Direitos Humanos e do Deputado Elismar Prado.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Segurança Pública e de Meio Ambiente e dos Deputados Hélio Gomes, Glaycon

Franco, Sargento Rodrigues e Lafayette de Andrada (5).

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar  a presença do Deputado Federal Padre

João em nosso Plenário.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Boa tarde, Deputados e Deputadas desta Casa,

bravos companheiros do Sind-Saúde, que defendem a saúde pública de qualidade e

estão sempre nesta Casa. Esperamos votar o projeto que consolida as negociações

com o governo e representa ganho para o setor.

Inicialmente, como fundadora da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade

Racial,  não  poderia  deixar  de  registrar  que  hoje,  dia  20  de  novembro,  é  o  Dia

Nacional da Consciência Negra, ocasião em que celebramos a morte de Zumbi dos

Palmares. Queremos homenagear todos os negros e negras que contribuíram para

que nosso país fosse o que é hoje, ou seja, um país com muita diversidade. Temos de

combater qualquer tipo de preconceito. O ser humano não pode nunca ser julgado

pela cor da pele ou qualquer outro tipo de diferença. Portanto, homenageio todos os

negros,  todos  os  líderes  que  deram  a  vida  -  e  ainda  estão  dando,  como  os

sindicalistas - para que esta nação fosse mais fraterna e humana. Não há nada que

consigamos de graça. A luta é permanente e árdua.

Quero  mencionar  que  estive  em  São  Paulo,  juntamente  com  grandes  colegas

Deputados,  representando  esta  Casa  Legislativa.  Eu  estava  representando  a

Bancada do PT por designação do nosso Líder,  Deputado Rogério Correia, nosso

grande  companheiro.  Estavam  presentes  os  Deputados  Bosco,  Presidente  da

Comissão de Educação, bravo companheiro; Tiago Ulisses, que alegrou muito nossa
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viagem; Celinho do Sinttrocel; Neilando Pimenta; Carlin Moura, que esteve conosco

na terça-feira. Fomos participar das Olimpíadas do Conhecimento 2012, realizada no

Anhembi e promovida pelo Senai, pela Confederação Nacional da Indústria - CNI - e

pelo Senac.

A cada dois anos, esse evento reúne estudantes de cursos técnicos e de formação

profissional  do  Senai,  que  são  desafiados  numa  competição  que  aponta  as

tendências  tecnológicas  e  as  mudanças  nos  perfis  profissionais  no  mercado  de

trabalho.

Na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Olavo Machado Júnior, gostaria de agradecer à

Fiemg o convite a esta Casa, a oportunidade e o excelente acolhimento que nossa

comitiva  teve  em  São  Paulo.  Além  dos  parlamentares  e  outras  lideranças  aqui

mencionados,  gostaria  de  registrar  a  presença  da  Profa.  Sônia  Cruz,  Secretária

Adjunta de Educação de Minas Gerais. Tivemos oportunidade de conhecer mais de

perto a sua longa história em defesa da educação. Mais uma vez agradecemos a

atenção e o carinho do Presidente e de toda a equipe da Fiemg.

Deputado Bosco, fiquei impressionada com o brilho no olhar dos 680 jovens. Afinal,

eles  estavam  não  só  sendo  valorizados  pelo  esforço  e  dedicação,  mas  também

estavam diante de uma grande oportunidade profissional e de mudança de vida. Fico

feliz  ao ver  essa realidade porque me lembro bem quando, em 1999,  estive pela

primeira vez nesta Casa. Na época, o governo Fernando Henrique, através de uma

legislação baseada no art. 17 da Lei nº 9.649, extinguiu os cursos técnicos federais

em  nosso  país.  Lembro-me  de  que  recebia  inúmeros  jovens  em  meu  gabinete.

Formava-se  uma fila  pedindo  bolsa  de  estudos  para  curso  superior,  já  que  eles

deixaram  de  ter  o  curso  técnico.  Era  um  número  muito  aquém  da  demanda,  e

também não havia possibilidade para fazer curso superior, pois o número de vagas

das faculdades federais ainda era muito aquém da necessidade. Felizmente, agora, a

partir  do  governo  Lula,  temos  o  Prouni,  em  que  milhares  de  estudantes  têm  a

possibilidade de fazer cursos com a sua ampliação. Até um tempo atrás, em toda a

história do Brasil, tínhamos cento e poucas escolas técnicas federais. Agora, com o

governo Dilma, já temos mais de 200, e há um compromisso de chegar a 500 até

2014. Então vemos que, de fato, é um marco na educação deste país. Creio mesmo
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que o curso técnico seja uma necessidade para a educação no Brasil.

Recentemente li  que só  11% da população brasileira  tem ou está cursando um

curso superior. É muito aquém - não é mesmo, companheiros da saúde? - do direito

dos brasileiros, sobretudo dos jovens. É uma alegria muito grande participar dessa

olimpíada  quando  vemos  que  realmente  há  valorização  dos  cursos  técnicos.

Pudemos comprovar isso.

Gostaria  de  lembrar  que  durante  a  olimpíada  tivemos  um  ato  político,  com  a

presença dos Prefeitos, o atual e o futuro, de São Paulo, os Governadores de São

Paulo  e  de  Minas  Gerais  e  o  Ministro  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas

Gerais,  Fernando Pimentel,  o da Educação, além de outras autoridades da nossa

Presidenta Dilma e do Dr. Robson Braga de Andrade, Presidente da CNI. Tivemos um

ato político em que pudemos ouvir algumas considerações importantes. No entanto,

concederei agora um aparte ao Deputado Bosco, para que depois possa mencionar

alguns trechos do discurso do Dr. Robson e da nossa Presidenta. Faço questão de

deixar registrado isso nesta Casa.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Prezada Deputada Maria Tereza Lara, é uma

satisfação poder aparteá-la. Antes, porém, gostaria de fazer uma saudação ao público

presente do Sind-Saúde, que estão aqui nesta tarde pata acompanhar a apreciação e

votação do Projeto de Lei nº 3.451/2012, que já consta na pauta da reunião de hoje.

Na  verdade,  já  existe  consenso  entre  todas  as  bancadas  para  apreciarmos  e

votarmos na tarde de hoje esse projeto.

Quero manifestar, Deputada Maria Tereza Lara, nossa alegria e satisfação de ter

participado, na última semana, em conjunto com a caravana da Fiemg, da Olimpíada

do  Conhecimento,  na  cidade  de  São  Paulo.  Tivemos  a  oportunidade  ímpar  de

conhecer  o avanço,  sobretudo de investimento,  na  área tecnológica,  por  meio  da

Fiemg,  do  Senai,  do  Senac  e  de  vários  outros  segmentos  que  têm  investido  e

acreditado na juventude e nos avanços tecnológicos.

Vivemos em um Estado e em um País que têm crescido e se desenvolvido muito,

sobretudo  economicamente.  Entretanto,  temos  muito  a  aprender  e  a  avançar  em

termos tecnológicos, porque nosso país ainda importa muita tecnologia. É preciso nos

aprimorarmos mais na área de tecnologia; para tanto, temos de preparar as pessoas,
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os jovens para esse novo momento em que a tecnologia tem dominado o mundo.

É com muita alegria e satisfação que estivemos com você e com outros Deputados

desta Casa - Carlin Moura, Celinho do Sinttrocel e Tiago Ulisses. Foi para nós uma

oportunidade  de  representarmos  a  Assembleia  de  Minas  e  também  de  vermos

aqueles jovens audaciosos enfrentando desafios.  Dali  sairão grandes profissionais

que representarão o Brasil na olimpíada em nível internacional.

Outra notícia que ouvimos do Dr. Robson, Presidente da Confederação Nacional da

Indústria - CNI -, é que em 2015 a olimpíada, em nível internacional, acontecerá no

Brasil. Isso, sem dúvida alguma, é uma grande vitória e uma grande notícia.

Deixo  aqui  nossos  cumprimentos  à  Federaminas;  ao  Dr.  Olavo,  Presidente  da

Fiemg; ao Dr. Robson; enfim, a todos os que contribuíram de maneira esplendorosa

para que a Olimpíada do Conhecimento  tenha acontecido  com tamanho sucesso.

Tenho a certeza de que Minas continuará brilhando e espero que o Brasil conquiste o

primeiro lugar na olimpíada internacional, já que na última nosso país ficou em 2º

lugar. A própria Presidenta Dilma manifestou o desejo e a vontade - que não é só

dela, mas também de todos nós - de que o Brasil, na próxima olimpíada internacional,

conquiste o 1º lugar. Parabéns e muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Bosco, quando decidi participar tinha a

certeza de que V. Exa. também o faria,  porque V. Exa. é um Deputado atuante e

Presidente  da  Comissão  de  Educação.  Realmente  nossa  presença  foi  muito

proveitosa. Representamos esta Casa com muito orgulho.

O Dr. Robson Braga de Andrade, Presidente da CNI, disse à Presidente, em seu

discurso - queremos aqui relembrar a importância dessa parceria do governo federal

com as indústrias - com visão, discernimento e equilíbrio: “Seu governo, Presidenta

Dilma,  tem-se  dedicado  a  construir  o  país  com  que  os  brasileiros  tanto  tempo

sonharam.  Com  elevada  consciência  cidadã,  devota  sua  energia  à  defesa  dos

interesses  do  País  e  ao  seu  desenvolvimento  socioeconômico”.  Reconhecendo  o

trabalho do governo federal, o apoio e o investimentos na educação, o Dr. Robson

agradeceu o empenho, determinação e constante diálogo entre o governo federal e a

indústria brasileira em favor do pleno desenvolvimento nacional.

Foi muito importante o Presidente da CNI publicamente reconhecer, por meio de
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vários  elogios,  o  trabalho  da  nossa  Presidenta.  Por  ela  ser  a  primeira  mulher

Presidenta, isso nos orgulha muito. Quero deixar isso registrado nesta Casa.

Foi  realmente  um  momento  ímpar  para  nós,  para  mostrar  o  objetivo  que  a

Presidenta  Dilma  tem  permanentemente  perseguido  -  investimento  na  educação.

Aliás,  por  desejo  dela,  todos  os  recursos  do  Pré-Sal  deveriam  ser  investidos

exclusivamente na educação. Ainda não foi possível um consenso, não foi aprovado

em primeira instância, mas mostra o foco dela, o seu compromisso com a educação.

O  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego  -  Pronatec  -,

lançado  em  abril  do  ano  passado,  conforme  disse  o  Dr.  Robson,  é  uma  ação

fundamental nessa direção. Em resposta ao Dr. Robson, a Presidenta Dilma afirmou

que  momentos  como  esse,  quando  lá  estávamos,  provam  que  o  Brasil  está  no

caminho certo,  no  caminho  da educação.  Eles  evidenciam  que nós,  sociedade  e

governo, devemos dar importância à educação tecnológica e ao ensino técnico. Dilma

Roussef acredita nas parcerias entre governo e entidades.

A Presidenta ainda afirmou acreditar  que essa formação nos garante uma nova

geração de homens e mulheres trabalhadoras, seja através do ensino médio, seja

dos cursos técnicos que são de alto nível e que podem colocar o Brasil, realmente, na

linha do Primeiro Mundo.

Governo e indústria geram mão de obra qualificada, com maior competitividade, o

que é o grande diferencial do Brasil no século 21.

Encerrando, quero dizer que, realmente, os 680 jovens que aceitaram esse desafio

são criadores, empreendedores, construtores de um novo Brasil e estão preparados

para  ultrapassar  as  fronteiras.  Meus  parabéns!  Saibam  que,  conforme  disse  a

Presidenta Dilma, os selecionados para a Olimpíada da Alemanha terão todo o apoio

e a torcida do Brasil para gue possam representar com grandiosidade o nosso país. O

enceramento será na Alemanha.

Mais uma vez, caros colegas, Deputadas e Deputados desta Casa, sindicalistas,

todos os presentes, para nós realmente é fundamental saber que o nosso governo

federal, que a Presidenta Dilma com as parcerias que tem feito, especificamente com

as indústrias, tem levado o nosso Brasil cada vez mais a momentos de crescimento e

de reconhecimento e prestígio internacionais.
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Muitas  vezes,  por  disputas  partidárias,  pensamos  em  desmerecer  as  nossas

lideranças,  o  avanço  do  País,  mas  não  podemos  conceber  isso.  É  importante

reconhecer que o País está no rumo certo com a primeira mulher, a Presidenta Dilma.

A parceria com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI tem dado muitos frutos

para os nossos jovens e para a profissionalização dos mesmos. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Companheiros que nos visitam nas galerias, é

sempre um prazer tê-los nesta Casa. É tão bom ver uma reunião plenária com as

galerias cheias. Quisera Deus que em todas as reuniões desta Casa tivéssemos as

galerias cheias.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  telespectadores  da  TV

Assembleia,  que  criamos  há  16  anos,  no  próximo  dia  30  de  novembro  vamos

comemorar mais um aniversário dessa televisão, que mostra a realidade desta Casa.

São 17 anos de TV Assembleia.

Quero lembrar aqui que, quando eu chegava e fazia pronunciamentos nesta Casa

pedindo  a  criação  da  TV Assembleia,  muitos  Deputados  diziam  que  o  Deputado

Alencar,  que estava vindo da Câmara Municipal, estava doido - como poderíamos

mostrar essa realidade aqui? Eu lhes dizia que a TV a cabo passava na porta, que

tínhamos  circuito  interno  de  televisão  e  ele  poderia  perfeitamente  transmitir  as

reuniões. Hoje estamos transmitindo para mais de 300 Municípios em todo o Estado

de Minas Gerais e, agora, no canal aberto. Acho que este ano temos de comemorar e

muito.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoal da imprensa, é a segunda vez que subo

a  esta  tribuna  para  falar  de  um  assunto  importante:  a  discussão  no  Congresso

Nacional sobre a unificação, a coincidência das eleições no Brasil, que está parada,

travada, e que temos de retomar com seriedade.

Nos últimos anos foram apresentadas à Câmara Federal  diversas propostas de

emenda à Constituição com o objetivo de unificar as eleições, mas estão paradas,

paralisadas. Unificar as eleições quer dizer que vamos votar, em uma mesma eleição,

de Presidente da República a Vereador. Está passando da hora de o País discutir
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com seriedade essa unificação, que, além de reduzir consideravelmente o custo das

eleições,  promoveria a melhora  do  andamento das Casas Legislativas,  que ficam

paradas  de  dois  em  dois  anos,  e  disso  somos  exemplo.  É  bom  lembrar  que  a

Assembleia Legislativa parou no período eleitoral. Todos os Srs. Deputados, os 77

Deputados  desta  Casa  estavam  preocupados  com  as  eleições  municipais.  Como

tínhamos de estar em nossas bases, tivemos dificuldade em conseguir quórum, e a

Casa ficava parada.

Então,  Srs.  Deputados  e  telespectadores  da  TV  Assembleia,  está  na  hora  de

pensarmos  para  a  frente.  Na  semana  passada  levei  a  proposta  de  um  trabalho

conjunto da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale - e de

um  colegiado  de  Presidentes  para  que,  com  a  representatividade  de  1.059

legisladores estaduais de todo o Brasil, mobilizemos a opinião pública e o Congresso

mostrando a todos a necessidade da unificação das eleições e fazendo com que o

Congresso retome com seriedade essa discussão.

De  acordo  com  o  TSE,  foram  gastos  R$395.000.000,00  nas  últimas  eleições,

usados na operação, nos investimentos em equipamentos, em relatórios de votação,

em  alimentação  e  no  apoio  das  Forças  Armadas.  Podemos  somar  a  isso  os

R$606.000.000,00  que  tiramos  dos  cofres  públicos  com  a  isenção  de  impostos

concedida  a  emissoras  de  rádio  e  televisão.  O  que  pouca  gente  sabe,  Srs.

Deputados,  é  que  no  Brasil  o  horário  gratuito  eleitoral  tem  preço:  a  propaganda

custou aos cofres públicos 80% desses impostos, ou R$606.000.000,00. Para ver o

seu candidato a Prefeito e a Vereador na telinha da televisão, cada brasileiro pagou

R$3,19, já que nossa população é de 190 milhões de brasileiros. Portanto, somando

os  custos  do  TSE  à  renúncia  fiscal,  em  2012  as  eleições  consumiram

R$1.000.000.000,00. Para que tenham uma ideia, com esse valor o governo federal

construiria 30 mil casas populares.

Curioso é que a nossa Companhia de Habitação Estadual - Cohab -, no programa

de casas populares, dos 47 anos de sua fundação, construiu somente cerca de 113

mil moradias. Poderíamos nós, somente nesse período, deixar passar os 47 anos de

Cohab.

Outra comparação interessante são os investimentos no Orçamento Participativo
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em  Belo  Horizonte,  criado  em  1993,  em  que  a  Prefeitura  investiu

R$1.150.000.000,00,  em  1.395  obras.  Esse  valor  que  gastamos  no  Orçamento

Participativo em Belo Horizonte, desde 1993, e as eleições deste ano consumiram as

1.395  obras  nesse  período,  de  1993  até  hoje.  Só  no  Projeto  Vila  Viva  Vida,  a

Prefeitura de Belo Horizonte, no conjunto de obras e saneamento e na reformulação

das famílias, construiu casas e reestruturou o sistema viário,  com investimento de

R$1.115.000.000,00, para beneficiar 193 mil moradores.

Apresento aqui alguns dados para se ver o que é gasto com uma eleição, sendo

que,  daqui  a  15  meses,  esta  Casa  vai  estar  parada.  Hoje  temos  aqui  alguns

Deputados - vários Deputados - na Casa, mas, com certeza, daqui a 15 meses, nesse

mesmo dia, numa terça-feira, estaremos todos correndo atrás de nossas bases, e a

Casa estará parada. Creio que a população tem de entender isso. Sabemos que, dos

ocupantes de cargos públicos, nada mais nada menos que 87 Deputados Federais

tentaram  um  cargo  para  Prefeito  ou  Vereador,  ou  seja,  20%  dos  Deputados

disputaram  as  eleições.  Observem  o  prejuízo,  porque  seus  projetos  ficam

paralisados, e a própria população, que acredita estar votando para ser representado

numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara Federal, se esquece de que ele está

abdicando do seu mandato, no meio do período, e vai ser Prefeito de uma cidade. Até

a credibilidade com a política vai junto. E estamos falando em quê? Em aumentar

dois nomes numa lista, numa máquina de voto que já deu certo e mostrou para todo o

País que o brasileiro sabe votar.

Então esse é um movimento do qual começamos a falar há quatro, oito anos, mas

estamos retomando-o agora. Fomos à OAB, órgão que nos ajudou quando apresentei

o  projeto  do  Ficha  Limpa  no  Executivo,  tirando  o  ficha  suja,  que  estava  sendo

trabalhado no governo estadual, mas foi para o governo federal. Quer dizer, nesse

projeto tivemos o apoio da OAB, e agora vamos ter, certamente, quanto à unificação

das  eleições.  Vamos  nos  reunir  com  a  CNBB e  mostrar  tal  necessidade;  haverá

movimentos organizados em todo o Brasil, partindo de Minas Gerais. Está na hora de

unificarmos  as  eleições  neste  país.  Não  se  pode  mais  parar  um  país,  as  Casa

Legislativas, de dois em dois anos.

Quero  lembrar  ainda,  citando  Belo  Horizonte  como exemplo,  que  chegaram as
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eleições e, dos 41 Vereadores que constituem a Câmara Municipal, 35 Vereadores

foram candidatos. Assim, as Câmaras, e não só de Belo Horizonte, mas também de

Contagem e de todas as cidades, param.

Se considerarmos esses dados e o fato de a população, que começa a enviar “e-

mails”, querer participar, temos o trabalho de colheita de assinaturas. Vamos coletar

assinaturas e apresentá-las. Não queremos muito. Queremos apenas uma posição do

Congresso,  uma  posição  de  Brasília,  para  que  olhem  com  seriedade  todos  os

projetos  que  estão  lá;  para  que  olhem  com  seriedade  a  data  das  eleições.  Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, a Frente Popular pela Unificação das Eleições terá a

participação de toda a nossa sociedade.  Colheremos as assinaturas em todos os

segmentos e solicitaremos essa questão.

Estava  tentando  buscar  um  dado  interessante  para  finalizar  a  minha  fala  hoje.

Lembro que, com a unificação das eleições, acabaremos com a farra dos partidos

políticos; vamos respeitá-los e acabaremos com as coligações, que estão em cada

cidade por vontade ou ao bel-prazer. Com a unificação das eleições, o PSDB será

Oposição em Brasília, o PT em Minas Gerais, em Belo Horizonte e em Ubá. Pasmem,

senhores, há várias cidades, em Minas Gerais e no Brasil, onde o PT tem como vice

um candidato do PSDB, onde o PSDB tem como vice um candidato do PT, Deputado

Rogério Correia.

Onde? V. Exa. não conhece o seu partido? O Vadinho está em Ubá com o vice do

PSDB. Existe isso em tantas outras cidades também. Com a unificação das eleições,

teremos partidos fortes, poderemos moralizar. O que falta hoje é vontade política no

Congresso.  Quero  lembrar  que,  com  a  Ficha  Limpa  e  tantos  outros  projetos,

poderemos, com a força popular, tentar a unificação das eleições.

No  mais,  Srs.  Deputados,  estou  reativando,  ou  melhor,  apresentando  outros

projetos, para acertar a Lei Antifumo, que criamos e que é sucesso no segundo ano,

em  toda  Minas  Gerais.  Há  alguns  pontos  que  temos  de  tirar,  como  o  fim  dos

fumódromos em todos os estabelecimentos, que foi acertado agora. No mais, conto

com o apoio da população mineira e de todos desta Casa para a unificação das

eleições. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
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O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas, boa tarde. Inicialmente, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar todos

os  parlamentares  e  os  nossos  companheiros  e  companheiras  da  saúde,  que  se

encontram presentes, lotando as nossas galerias. Como Líder do PDT desta Casa,

posso  adiantar  que  a  nossa  bancada,  que  se  faz  presente,  também  votará

favoravelmente ao projeto.

O Deputado Alencar da Silveira Jr., que nos representa, que representa o PDT na

Mesa como 2º-Secretário;  o Deputado Tenente Lúcio; o Deputado Carlos Pimenta,

que também é oriundo da saúde; e este Deputado estamos aqui prontos para, ao final

desta fase, no momento em que adentrarmos o processo de votação, manifestar-nos

favoravelmente à votação em 2º turno do Projeto de Lei nº 3.451, que entendemos

ser de grande valia.

Sr.  Presidente,  na  verdade  o  assunto  que  me  traz  à  tribuna  nesta  tarde  é

novamente  a  preocupação  com  a  segurança  pública  em  nosso  Estado.  Estamos

acompanhando alguns fatos que nos chamam à atenção e, obviamente, como sou

oriundo da segurança pública,  pois  tive  oportunidade de trabalhar  diretamente  na

ponta  da  linha  exercendo a  atividade  de segurança pública  durante  15  anos,  na

Polícia Militar,  e especialmente no comando de viatura,  entendemos que algumas

questões precisam ser  debatidas nesta Casa e  merecem mais  atenção do nosso

Governador Anastasia, bem como da cúpula da nossa defesa social.

Registramos matéria do jornal “O Tempo” que aponta, no dia 7 de novembro, que

latrocínios aumentam 458% em um ano. Outra matéria de outro jornal, o “Hoje em

Dia”,  também do mesmo dia  7  de  novembro:  “Em 10 meses,  639 homicídios  na

Capital”. Por último, o atentado a bomba ocorrido na cidade de Campo Belo, onde

criminosos jogaram dinamites e explodiram vários veículos estacionados no pátio do

estacionamento  da  companhia  de  Campo  Belo.  São  fatos  que  merecem  nossa

atenção e nossa preocupação.

Quando exercíamos nossa atividade nas ruas aqui,  na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, vivíamos um momento em que era fácil notar quando o crime tinha

um  decréscimo  pela  forma  de  atuação  policial  e,  obviamente,  pelo  apoio  que  o

governo  do  Estado  estava  dando  no  momento.  Hoje  quero  deixar  claro,  aliás  já
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aprovei  o  requerimento,  com o  apoio  da  Deputada Luzia  Ferreira e  do Deputado

Rômulo Viegas, na Comissão de Segurança Pública, para fazermos uma visita, com a

Comissão de Segurança Pública,  Deputado Inácio, às unidades especializadas da

Polícia Militar. Porque fatos como esses, Deputado Neider, vêm-nos preocupando, e

percebemos crescimento desses tipos de crimes, chamados de crimes violentos.

Por que nós, Deputados, devemos estar preocupados com esses crimes? Porque,

dentro dos eventos de defesa social, a maior ruptura nesse sentido são o latrocínio e

o homicídio, ou seja, vermos ceifada a vida de um cidadão. A partir do momento que

ocorre  um  homicídio  ou  um  latrocínio,  os  sensores  do  governo,  em  termos  de

segurança pública, devem-se acender, a luz amarela deve se acender porque algo

precisa ser feito com maior eficiência para que isso não continue a crescer e que o

Estado  consiga  oferecer  patamares  de  segurança  pública  mínimos,  em  que  a

população possa conviver de forma mais tranquila.

Como  é  que  fazemos  essa  avaliação?  Aprovei  esse  requerimento  e  estou

aguardando o Deputado João Leite, Presidente da nossa comissão, marcar a visita às

unidades especializadas da Polícia Militar, Deputada Maria Tereza Lara, para termos

um retrato fiel.

Quando servia no Batalhão Rotam, em 1990, lançávamos, num turno, o chamado

Quarto-Primeiro  Turno  Rotam.  Aqui,  na  Região  Metropolitana,  eram  30  viaturas

chamadas  de  malha  de  recobrimento  das  unidades  de  área  onde  trabalham  as

viaturas básicas, as  RPs.  Hoje, passados 22 anos dessa data,  estamos lançando

apenas 13 viaturas. Isso, Deputado Inácio, nos preocupa muito. Imagine que, quando

ocorria um assalto aqui em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, havia aquela

viatura básica, que hoje é aquele Gol ou Uno Pálio, com dois policiais se dirigindo ao

local da ocorrência. Havia o tático-móvel em cobertura e duas ou três viaturas da

Rotam que também faziam esse cerco-bloqueio.

Mas, naquela época, em 1990, nós lançávamos 30 viaturas no quarto de primeiro

turno, ou seja, em um turno que ia  das 19 horas às 4 horas. Passados 22 anos,

estamos lançando 13 viaturas. Isso deveria ter dobrado, deveríamos estar lançando

60  viaturas,  mas  tivemos  um  encolhimento  para  um terço  das  viaturas  lançadas.

Então, Deputada Maria Tereza Lara, os parlamentares que não estão atentos, que
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não têm o seu olhar voltado para essas questões não percebem o quanto diminuiu a

capacidade  de  resposta  das  unidades  especializadas  da  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais.

Quando  isso  ocorre,  temos  duas  consequências  imediatas.  Primeiro,  não  se

consegue prender em flagrante o criminoso de assalto, homicídio ou latrocínio, e a

polícia não consegue atuar de forma preventiva desarmando o criminoso antes que

ele pratique o homicídio ou o latrocínio. Segundo, temos ainda os policiais sofrendo o

efeito dessa deficiência logística dentro da polícia. A partir do momento em que se

tem um número de viaturas menor  para a capacidade de resposta,  o número de

policiais que fazem o enfrentamento também é menor, o que coloca em risco a vida

dos  policiais  que estão de serviço  naquele  turno,  ou seja,  eles  ficam muito  mais

vulneráveis.

Portanto, Presidente, quero chamar a atenção do Governador Anastasia para que

as unidades especializadas tenham viaturas mais pesadas imediatamente. A notícia

que temos é de que o governo não tem comprado essas viaturas, de que essas

viaturas não têm chegado nas unidades especializadas.  Temos o  BPE,  o  GAT, o

Batalhão  Rotam  e  os  policiais  da  Companhia  de  Cães,  que  adestram  os  cães,

animais de extrema valia em uma busca e captura no mato, em escombros, em locais

de difícil acesso do ser humano. Então, Deputada Maria Tereza Lara, estão faltando

essas viaturas pesadas para o BPE, para o GAT, para o Batalhão Rotam. Isso faz

com que a malha de recobrimento fique deficiente; ficando deficiente, as viaturas de

área ficam sobrecarregadas; sobrecarregando-as, nós temos um maior número de

homicídios, latrocínios e crimes pesados sem uma capacidade de resposta. E ainda

se coloca em maior risco os policiais que estão no turno de serviço.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, quero

parabenizá-lo,  porque  nesta  Casa  V.  Exa.  tem  dado  inestimável  contribuição  ao

discutir a questão da segurança com sua experiência nessa área e sempre atento às

condições dos profissionais de segurança e ao trabalho de segurança no Estado. Sou

testemunha disso,  não só no  Plenário como na Comissão de Segurança Pública.

Conte sempre conosco. Estava presidindo a Comissão quando V. Exa. aprovou esse

requerimento solicitando as visitas, e queremos que elas sejam feitas brevemente.
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Queremos  dar  essa  contribuição  para  que  o  Estado  de  fato  possa  corresponder

sempre  à  expectativa,  sobretudo  em  defesa  da  vida.  Outros  problemas  são

gravíssimos, mas a perda da vida é irreversível. Sabemos que o maior bem que o ser

humano tem é a vida e não podemos abrir mão dele de forma alguma. Cumprimento

V. Exa. por esse trabalho.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  a  V.  Exa.,  que  tem  sido  uma

companheira de grande importância na Comissão de Segurança Pública, com a sua

sensibilidade - a contribuição feminina é muito importante, porque a sensibilidade e o

olhar são diferenciados. Muitas vezes, a contribuição da mulher na Comissão é de

grande  valia.  V.  Exa.  tem  feito  isso  de  forma  brilhante,  muito  atenta  e  sempre

acompanhando  as  nossas  visitas,  as  nossas  audiências  públicas  e  os  nossos

debates.

Deputada Maria Tereza, V. Exa. trouxe um tema que eu tinha evitado trazer, até

para o campo do esboço jurídico. Como V. Exa. diz, a vida só tem uma safra. O maior

bem  jurídico,  o  maior  bem  protegido  por  todo  o  arcabouço  jurídico  é  a  vida  em

primeiro plano.

O governo tem de estar atento; o Governador tem de estar atento. Parece-me que

as informações não estão chegando ao Governador Anastasia. Direciono minha fala

neste momento ao Governador Anastasia e ao Secretário de Defesa Social, Rômulo

Ferraz. É preciso que o Secretário saia um pouco do gabinete e vá visitar as unidades

especializadas da Polícia Militar para que veja, “in loco”, que estão faltando a essas

unidades viaturas de grande porte. O governo de São Paulo, de Fortaleza e de outros

Estados, Deputado Inácio Franco, têm comprado viaturas Hilux. É uma viatura cara?

Sim. Mas, mais caro que isso é a vida do ser humano, que precisa ser protegida.

Deixo  nosso  apelo  ao  Governador  Anastasia  para  que  visite  as  unidades

especializadas da Polícia Militar. Faça essa visita e constate o que afirmei, ou peça

um relatório fiel, não um maquiado, que mostrará a deficiência de viaturas de grande

porte.

Finalizando, Sr.  Presidente, por outro lado temos a Polícia Civil.  Conversava há

pouco  com  o  Deputado  Hely  Tarqüínio.  Tenho  insistido  nessa  minha  fala.  O

Governador precisa urgentemente resolver o problema de efetivo da Polícia Civil. Já
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foram convocados 154 Delegados excedentes do concurso, mas faltam os Escrivães,

que também precisam ser trazidos. O Governador precisa ter essa atenção especial.

Existem áreas prioritárias do governo? Existem. Se algum remanejamento puder ser

feito,  que  o  recurso  seja  aplicado  nas  áreas  prioritárias.  Volto  a  insistir  que  é

fundamental a presença do Delegado e do Escrivão, que auxilia esse Delegado na

feitura do inquérito. É o inquérito que vai chegar às mãos do Promotor, que oferecerá

a  denúncia.  Com  a  condenação,  não  teremos  o  sentimento  de  impunidade.  É

necessário que o Governador fique atento e autorize a convocação dos Escrivães que

passaram  no  concurso  e  ficaram  como  excedentes.  Assim  a  Polícia  Civil  terá

condições  mínimas  de  recompor  o  seu  efetivo.  Essa  questão  do  efetivo,  que  é

necessária e latente na Polícia Civil, precisa ser resolvida. Do contrário, Presidente, a

Polícia Militar registrará as ocorrências, que desaguarão numa delegacia de polícia,

mas não serão transformadas em inquéritos, que, por sua vez, não serão concluídos.

Não serão concluídos por qual motivo? Por falta de Delegado de Polícia, por falta de

Escrivão.

O Governador precisa estar atento, porque essas questões de segurança pública

estão  nos  preocupando,  e  o  Governador  precisa  dar  uma  resposta  rápida  à

população de Minas Gerais. O cidadão de bem, as pessoas sérias e honradas deste

Estado esperam que o Governador Anastasia possa, de imediato, realocar recursos

para a área de segurança, que é tão importante. A população tem clamado por isso.

Muito obrigado a todos. Agradeço a paciência de V. Exa. e cumprimento mais uma

vez os companheiros da área da saúde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Cumprimento o Presidente, os colegas Deputados e

Deputadas, os companheiros da imprensa. Servidores da área da saúde. É um prazer

estar aqui com vocês hoje.

Sr.  Presidente,  discutimos o quadro da saúde no Estado de Minas Gerais,  e  a

presença dos servidores demonstra que a saúde pública em Minas vai mal, fruto do

governo do Estado, que durante anos, desde 2003, tem optado por não investir os

12%, deixando que a saúde vá piorando ainda mais. O Deputado Sargento Rodrigues
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falou sobre segurança pública e pediu ao Governador Anastasia que veja a situação

da segurança. O Prof. Anastasia poderia verificar também a situação da saúde e da

educação.

O Prof. Anastasia poderia ver os casos da saúde, da segurança e da educação.

Como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, o Prof. Anastasia poderia ver a Minas real,

ao invés de enxergar a Minas da Andrea, a “Goebbels das Alterosas”, que é a Minas

irreal, a Minas da imprensa, que recebe polpudas verbas publicitárias. Se, ao invés

disso,  o  Prof.  Anastasia  enxergasse  a  Minas  real,  provavelmente  o  seu  governo

estaria  melhor,  especialmente  para  o  povo  mais  pobre.  Mas  parece  que  ele  só

conhece Minas  por  aquilo  que  a  Andrea  Neves  deixa  que  seja  publicado:  que o

Estado vai  bem,  que Minas  cresce e  que Minas  avança.  E vemos exatamente  o

contrário.

Mas,  Sr.  Presidente,  trago aqui  hoje outro problema,  com o qual  o governo do

Estado tem a ver  também. Já iniciamos a sua discussão.  Estamos começando o

período das chuvas. Durante o ano passado, sofremos demais com inundações pelo

Estado como um todo. Eu mesmo fiz um pedido, na época, de audiência pública, e o

governo ficou de prever, no Estado de Minas Gerais, a questão das inundações com

programas sociais. Mas já começamos a ver problema com a inundação no Estado,

particularmente em Belo Horizonte. O nosso povo sofreu com a chuva que tivemos na

semana  passada.  De  novo  a  Cristiano  Machado  e  a  Antônio  Carlos  estavam

alagadas;  os pontos de alagamento no Sarandi  foram os mesmos, o que vêm se

repetindo em Belo Horizonte. E a Prefeitura não fez absolutamente nada, embora, na

campanha eleitoral, tenha dito que estava cuidando dos pontos de inundação. Mas

não. E sofremos com isso. Tivemos uma pessoa - e queria aqui me solidarizar com a

sua  família  -  que  faleceu,  vítima  fatal  do  caso  da  inundação.  Tivemos  também

milhares de famílias e de comércios com prejuízos pela inundação e centenas de

milhares de pessoas novamente sem luz.

No que diz respeito à Cemig, novamente houve queda, quase que generalizada, da

luz em Belo Horizonte, e se repetiu o apagão, como sempre acontece.

Como o problema da inundação, o problema da Cemig permanece exatamente o

mesmo e  nos  mesmos  pontos  já  criticados  ano a ano.  E,  este  ano,  começamos
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infelizmente com uma vítima. Mais uma vez, gostaria de me solidarizar com a família.

É uma vítima, mas, infelizmente, pode ser o prenúncio de outras, porque os pontos

continuam a ser alagados. Mas, antes de continuar,  concedo um aparte ao nobre

Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  -  Nobre  Deputado  Rogério  Correia,

primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela condução das negociações na semana

passada, que nos possibilitaram votar o projeto da saúde. Graças a esse empenho,

daqui a pouco votaremos esse projeto. Na mesma linha, queria também parabenizá-

lo pelo pronunciamento. Quando ocorrem desastres e tragédias como essas, acho

que o primeiro momento é de solidariedade com a família e também com aqueles que

perderam seus bens materiais, seu ganha-pão. Vários comerciantes foram duramente

atingidos com prejuízos relevantes. Sabemos que os desastres naturais muitas vezes

fogem ao controle do poder público, mas, no caso específico de Belo Horizonte, V.

Exa. levantou duas questões relevantes. Primeiro, o discurso de campanha. Quando

se está na campanha eleitoral, parece que tudo está funcionando, que está às mil

maravilhas,  e  depois  o  discurso  não  condiz  com  a  prática.  Acho  que  isso  está

acontecendo,  no  caso  de  Belo  Horizonte,  pois  sabemos  que  existem  problemas

graves. Depois de quatro anos à frente da Prefeitura, é de se estranhar que somente

agora haja essa necessidade de recurso, essa impossibilidade de ir projetando até

mesmo ações para 10, 15 anos. Que isso fique claro para a população.

O segundo aspecto diz respeito à abordagem que o Prefeito fez, uma abordagem

que quase culpabiliza as pessoas que sofreram os prejuízos, até de vida humana,

com as enchentes.

Conhecemos  o  processo  de  crescimento  desordenado  de  Belo  Horizonte,  em

consequência da ausência da reforma agrária e da ditadura militar, que concentrou

renda e expulsou as pessoas para as grandes cidades. As pessoas moram perto de

córrego e em morros não porque querem e, sim, porque a condição econômica não

lhes possibilitou outra moradia. Culpar essas pessoas é um equívoco da Prefeitura.

Parabenizo V. Exa. A Oposição aqui é responsável. Hoje mesmo há um projeto do

Governador  de  pedido  de  empréstimo  de  R$476.000.000,00  a  um  programa  da

Presidente  Dilma,  de  apoio a Municípios  e Estados,  para  a  prevenção e atuação



957
____________________________________________________________________________

ligadas  a  catástrofes  naturais.  Estamos  flexibilizando  e  vamos  votá-lo,  por  quê?

Porque é nossa postura enfrentar o problema com ação e não com discurso.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado André Quintão. Concedo aparte

ao Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado Rogério Correia, também

quero parabenizá-lo pela negociação que possibilitou votarmos o projeto de lei que

interessa aos trabalhadores que estão aqui. Sejam bem-vindos.

Esse debate que o senhor nos traz é muito importante. A questão das enchentes e

dos acidentes envolvendo a Cemig são quase uma crônica de mortes anunciadas. A

crônica da enchente anunciada. Todo ano há enchente. Todo ano acontecem mortes,

tragédias e as pessoas perdem tudo. Nunca se faz o que realmente é necessário.

Hoje, pela manhã, eu e outros parlamentares - Deputados Arlen Santiago, Doutor

Wilson Batista e Deputada Liza Prado - recebemos uma medalha da Polícia Militar:

Mérito da Defesa Civil.  Quem estava lá recebendo a Medalha de Mérito da Defesa

Civil? O Prefeito Marcio Lacerda. Ele recebeu essa medalha poucos dias após ter

dado uma declaração, no mínimo, infeliz, transferindo para o cidadão o problema. O

cidadão  escolhe  o  Prefeito  exatamente  para  resolver  os  problemas.  Para  que  o

cidadão vota no Prefeito, nos Vereadores, senão para que resolvam essas questões?

Falta  planejamento,  não  falta  babá.  Faltam  é  gestão,  planejamento  e

responsabilidade.  Será  que  vamos  esperar  novamente  mais  enchentes?  Sr.

Presidente, isso ocorrerá não só em Belo Horizonte, pois daqui a pouco veremos as

manchetes, as TVs mostrando o drama das enchentes, por exemplo, o Rio Sapucaí

inundando Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e diversas cidades. Os Prefeitos que

estão no mandato e foram reeleitos têm a obrigação de agir preventivamente, para

que o nosso povo não passe mais o vexame de ser surpreendido todos os anos por

uma enchente que já está mais do que anunciada.

Eram essas as minhas palavras. Agradeço-lhe o aparte.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez. Realmente,

é estranho o Prefeito ganhar uma medalha da defesa civil, logo ele que disse que o

povo é culpado pelas enchentes e que não quer ser babá.

Concedo aparte ao nobre Deputado Sávio Souza Cruz.
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O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,

cumprimento V. Exa., que traz a este Plenário um assunto que tem chocado a opinião

pública  de  Belo  Horizonte,  do  Estado  e  até  do  País,  daqueles  que  já  tomaram

conhecimento de uma declaração, no mínimo, infeliz e desastrosa, do Prefeito Marcio

Lacerda. Quer o Prefeito jogar sobre as vítimas a sua responsabilidade. Quer jogar

sobre aqueles que perderam um ente querido a responsabilidade por a pessoa ter

morrido.  Aos comerciantes  que perderam seus bens,  aos moradores de camadas

populares que perderam suas propriedades e moradias, o Prefeito atribui a culpa de a

enchente ter provocado o que provocou.

Ora, Deputado, o Prefeito ainda usa de um tom de escárnio, de cínico deboche, de

desconsideração não só com os menos favorecidos mas até com a vida humana.

Então, Deputado, já que S. Exa. o Prefeito Márcio Lacerda considera que tratar das

enchentes seja contratar babás, que as Bancadas do PT e do PMDB aqui presentes

façam chegar às suas mãos este uniforme de babá, para que ele se responsabilize

pela  população  de  Belo  Horizonte.(-  Mostra  o  uniforme.)  O  Prefeito  disputou  as

eleições para tratar dela. Ninguém o obrigou a ser candidato. Que o Márcio Lacerda

use este sugestivo uniforme e o entregue aos seus secretários, mas que não trate as

pessoas mais carentes de Belo Horizonte com a ironia com que o estamos tratando.

Respeito, Prefeito Marcio Lacerda!

O Deputado Rogério Correia - Deputado Sávio Souza Cruz, estou vendo a nova

roupagem de babá do Prefeito. Acho que as babás cuidam melhor dos nossos filhos e

netos do que o Prefeito cuida de Belo Horizonte. Talvez, ao vestir essa roupa, ele

possa ser melhor como babá do que como Prefeito. Se as Bancadas do PT e do

PMDB me permitirem, farei a entrega ao Deputado Délio Malheiros, Vice-Prefeito, que

disse que estaria onde o Marcio não estivesse. Que encontre o Marcio aonde for e lhe

entregue o avental, que está bem branquinho. Que o Prefeito não o suje como fez

com a imagem de Belo Horizonte. Deixarei a roupa de babá no gabinete do Deputado

Délio Malheiros, para que a entregue ao Prefeito.

O nosso tempo está acabando. Portanto, voltarei a falar sobre a redução da taxa de

energia  pela  Cemig,  que  também  é  grave.  Hoje,  tivemos  um  debate  muito

interessante. A Cemig está na contramão do processo, não quer fazer a redução e
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presta um serviço de forma cada vez mais precária,  Deputado Vanderlei Miranda.

Vimos apagão em quase toda Belo Horizonte num dia chuvoso. Foi impressionante o

quadro que a Cemig apresentou.

Para  quem chegou atrasado,  mostro  o  uniforme que as Bancadas  do PT e  do

PMDB entregarão ao Prefeito  Marcio Lacerda. E eu o entregarei ao Vice-Prefeito,

Délio Malheiros, para que o repasse ao Prefeito.

Digo  aos  companheiros  da  saúde  que  viabilizamos  um  acordo  assinado  pela

Secretária Renata Vilhena e votaremos daqui a pouco, mas de olho no projeto de lei

que o governo prometeu remeter a esta Casa. A proposta beneficia os companheiros

da Unimontes, da Secretaria de Saúde e da Escola de Saúde Pública. Parabéns pela

presença de vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

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

cumprimento os profissionais da saúde que se encontram nas galerias e todos os

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia nas diversas cidades do Estado.

Sr. Presidente, volto a esta tribuna após as eleições de 2012 para fazer um relato e

um  agradecimento  a  todo  o  povo  do  Norte  de  Minas,  especialmente  a  todos  os

montes-clarenses.

Disputei  as  eleições  em  Montes  Claros  e  tive  uma  belíssima  “performance”.

Comecei a disputa com menos de 0,5% nas pesquisas, fui para o segundo turno em

1º lugar e quase venci as eleições, não fosse o rolo compressor montado por diversas

frentes  da  política  norte-mineira,  da  política  local  e  das  administrações  local  e

estadual. O resumo é que, apesar do resultado, tivemos uma grande vitória política

em Montes Claros e em todo o Norte de Minas. É por essa razão que volto a esta

tribuna para agradecer de forma especial aos mais de 82 mil montes-clarenses que

iniciaram a transformação da cidade numa nova política, numa nova oposição que

exerceremos  a  partir  de  1º  de  janeiro  do  ano que  vem,  fazendo  na cidade uma

oposição  consciente,  uma  oposição  propositiva,  uma  oposição  que  vai  procurar

resolver os problemas da cidade e, acima de tudo, uma oposição fiscalizadora para

cobrar do Prefeito eleito as propostas e as promessas que fez na campanha deste
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ano.

De forma especial, gostaria de agradecer a todos os partidos que nos ajudaram, a

todas as lideranças e a toda a população de Montes Claros, que nos recebeu de

forma muito gentil na porta de sua casa em diversos bairros da cidade. Mais uma vez,

quero  deixar  os  nossos  agradecimentos a  toda  a  população de Montes  Claros e

também à do Norte de Minas, onde nosso partido teve belíssima “performance”. Foi o

partido que mais fez Prefeituras no Norte de Minas, ao contrário do que a grande

imprensa divulga, em erro histórico. O jornal “Estado de Minas” deve ter-se esquecido

das aulas de Matemática, pois fez uma matéria absurda dizendo que o PT se reduziu

no Norte de Minas. Pelo contrário, quase dobramos o número de Prefeitos. Somos o

partido que mais elegeu Prefeitos no Norte do Estado, ao contrário do nosso principal

adversário,  o  PSDB,  que  caiu  para  sete  Prefeituras.  Ora,  numa  região  com  94

Municípios,  o PSDB elegeu apenas 7 Prefeituras.  Já o PT foi  o partido que mais

elegeu  Prefeituras  e  Vice-Prefeituras  no  Norte  de  Minas  Gerais.  Tivemos  um

belíssimo  desempenho,  ganhamos  cidades  importantes  como Januária  e  Salinas,

recuperamos cidades importantes e elegemos pela primeira vez o Prefeito da cidade

de Manga e de várias outras cidades da região.

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

rápido. Quero acrescentar a lista das nossas conquistas a cidade de Uberlândia e

também parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e pela luta que realizou em Montes

Claros. Com certeza, saímos muito maiores do que entramos. Isso se deve muito à

luta da nossa militância e de toda a sua equipe,  dos movimentos sociais  que se

engajaram nessa campanha ao apresentarem um projeto realmente democrático e

com participação popular. Realmente, eram as melhores propostas. Não tenho dúvida

de que V. Exa. saiu muito maior do que entrou e teve grande ganho político. Não

tivemos ainda a vitória eleitoral, mas, sem dúvida alguma, tivemos a vitória política.

Por isso quero novamente parabenizar a coragem e a luta de V. Exa., que enfrentou

muitos preconceitos, obstáculos, discriminação.

Na verdade, o PT é assim. A exemplo do nosso grande ex-Presidente Lula, que

superou grandes desafios, com certeza, V. Exa. superou e supera também. Quero

parabenizá-lo pelo desempenho e pelo trabalho realizado em Montes Claros.
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Deputado Paulo Guedes, quero aproveitar também para rapidamente cumprimentar

os trabalhadores da saúde que estão aguardando a votação do Projeto de Lei  nº

3.451,  que  tem  nosso  total  apoio  e  que  foi  fruto  de  um  acordo.  Eles  estão

democraticamente  nesta  Casa  aguardando  para  que  o  projeto  seja  colocado  em

pauta, bem como todas as emendas que foram fruto de nosso acordo para atender

aos demais segmentos. Deputado Paulo Guedes, sei que é uma luta que V. Exa.

também defende, já que V. Exa. é defensor do povo mais carente do Estado.

Tivemos hoje, na Comissão de Minas e Energia, uma audiência pública para tratar

da tramitação da Medida Provisória nº 579, que tramita no Congresso Nacional e que

dispõe sobre a redução das tarifas de energia elétrica em todo o País. Recebemos

representantes do Sindieletro e da Cemig e discutimos essa questão no Estado. É

fundamental  ampliarmos esse debate,  porque estamos correndo um grande risco.

Temos um movimento liderado pelo PSDB, principalmente por lideranças de Minas

Gerais e pela Cemig, que é controlada pelo governo do Estado, para tentar barrar a

aprovação da Medida Provisória nº 579 e impedir que toda a população tenha a tarifa

de energia elétrica reduzida em até 16% para as  residências  e em 28% para as

indústrias.

Já  dissemos  que  a  Presidenta  Dilma  foi  corajosa,  ao  apresentar  essa  matéria,

porque ela garantirá a competitividade do Brasil, reduzirá os custos com a energia

elétrica, o custo Brasil,  já que em todos os serviços, produtos e mercadorias está

embutido o preço da energia elétrica. Muitas empresas e indústrias não vieram para

nosso  Estado  por  conta  da  energia  elétrica.  Todo  o  custo  é  repassado  aos

consumidores, tudo fica mais caro, ainda mais em Minas Gerais, Estado em que o

ICMS é o  mais  caro  do Brasil  -  42%.  Enquanto  a  Presidenta  Dilma foi  sensível,

reconheceu a nossa luta histórica em Minas Gerais pela redução da tarifa de energia

elétrica e retirou os encargos federais da conta de luz,  o governo do Estado não

sinalizou para reduzir o ICMS.

Mas continuaremos fazendo a campanha, Deputado Paulo Guedes, pela redução

do ICMS da conta de luz em Minas Gerais a fim de beneficiar  o nosso povo tão

sacrificado,  que  já  pagou  para  montar  esse  sistema  e  ainda  paga  uma  tarifa

caríssima. Infelizmente, a Cemig está deixando de fora da proposta apresentada pela
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Presidenta Dilma três grandes usinas. A empresa ameaçou ir até o STF para manter

seus contratos de concessão. Eles querem simplesmente uma renovação automática,

sem  redução das  tarifas.  Isso  é  um abuso,  porque é  impossível  compatibilizar  a

redução  dos  custos  de  energia  elétrica  com  os  lucros  exorbitantes  da  Cemig.

Realmente isso é incompatível, alguém precisa ceder. A Cemig precisa ceder, porque

a conta já foi paga com o sacrifício do povo mineiro, que pagou por tantos e tantos

anos uma conta tão cara. Os investimentos da Cemig já foram amortizados, pagos, e

agora a população tão sacrificada precisa ter acesso a uma conta de luz mais barata.

É preciso também garantir a qualidade.

Quero agradecer a V. Exa. e dizer que contamos com a sua luta nessa campanha

pela  redução  da  tarifa  de  energia  elétrica.  Contamos,  graças  a  Deus,  com  um

Deputado  muito  combativo.  Temos  dois  Deputados  do  PT  na  Comissão  que

apresentará o relatório final da MP nº 579: o Deputado Jilmar Tatto, do PT de São

Paulo, e o Deputado Federal Weliton Prado, representante de Minas Gerais indicado

pela Presidenta Dilma para compor a Comissão, que está lá bravamente lutando para

garantir nosso direito.

Muito  obrigado,  Deputado  Paulo  Guedes.  Parabéns.  Parabenizo  também  os

trabalhadores da saúde.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Elismar Prado. Quero dizer

que essas  reclamações  não se  restringem só a  essa vontade do Governador  de

continuar cobrando preços exorbitantes nas contas de energia, de não querer cumprir

a medida provisória editada pela Presidenta Dilma, que reduzirá as tarifas de energia

a partir do ano que vem.

Além disso, quero aproveitar este momento para cobrar da Cemig uma atenção

mais especial às regiões mais carentes de Minas. Ela deixou parar em Minas Gerais

o  programa Luz  para  Todos.  Temos  mais  de  70  mil  pessoas  no Norte  de  Minas

aguardando as ligações. O programa está parado. Precisamos de uma explicação

sobre o motivo por que o programa está parado em Minas Gerais, mas se desenvolve

de forma efetiva em todo o País. Quero também dizer,  Deputado Elismar, que no

Norte de Minas, ao chegar essa época de chuva, basta o tempo fechar que falta

energia. Começou a chover, falta energia no Norte de Minas inteiro. É um problema
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seriíssimo. Lá estão sendo necessários investimentos em rede de transmissão. De

uns 10 anos para cá, a Cemig não está fazendo o dever de casa. Os Municípios mais

pobres das comunidades rurais sofrem diariamente com a falta de energia no Norte

de Minas e no Vale do Jequitinhonha. Isso precisa ser revisto. Essa empresa pública

não pode visar somente ao lucro nas bolsas de valores, deixando o povo mineiro na

mão, tomando prejuízo, assim como produtores rurais e pequenos comerciantes das

cidades da nossa região.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, também serei

breve  para  que  V.  Exa.  possa  concluir  o  seu  pronunciamento,  mas  não  poderia

também deixar de parabenizá-lo, bem como a toda a militância do Norte de Minas, do

PT e aliados de Montes Claros. Foi uma campanha, de fato, muito propositiva, muito

séria, que mobilizou não somente Montes Claros, mas toda a região. Nunca vi uma

campanha municipal em Montes Claros em que o PT estivesse tão unido, tão próximo

dos debates pertinentes aos desafios para essa grande e querida cidade. V. Exa.

honrou os princípios, o programa, a nossa trajetória de luta. V. Exa. é um vitorioso

nessa eleição de Montes Claros, assim como o Deputado Adelmo Carneiro Leão o é

em Uberaba e os nossos companheiros.

V. Exa. sabe que o PT é construído passo a passo, não só com eleições, mas com

caminhadas conjuntas com os movimentos sociais. Nesta eleição particularmente, V.

Exa. está de parabéns. Fez uma belíssima campanha, e tenho certeza de que será

muito importante para que, agora, cobremos dos que foram eleitos os compromissos

assumidos em campanha. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado André Quintão.

Encerrando o nosso pronunciamento, quero dizer que nosso Partido está unificado

em Montes Claros. Vamos exercer de fato a liderança da oposição na cidade. Vamos

nos organizar, como V. Exa. bem disse, para cobrar o cumprimento das promessas de

campanha,  um  tratamento  especial  aos  servidores  da  Prefeitura,  que  estão  sem

receber  salários.  Muitos  estão  reclamando.  Também  cobraremos  do  Prefeito  um

tratamento respeitoso com a nossa Prevmoc, que não está pagando aos aposentados

da Prefeitura de Montes Claros. Cobraremos para que o Prefeito realmente efetive as

promessas de campanha de limpar a cidade, de asfaltar as 500 ruas que estão na
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terra e no buraco. Que o Prefeito cumpra de fato outra promessa que fez, qual seja

acrescentar R$20,00 ao Bolsa Família para mais de 45 mil beneficiados na cidade.

Assim,  estaremos  lá  para  cobrar  que  essas  medidas  sejam  implantadas  e  para

exercer a nossa função de fiscal do povo, de líder da oposição. Faremos isso da

forma  a  mais  transparente  possível,  buscando  sempre  ajudar  Montes  Claros,

colaborar com a cidade, colocar o nosso governo federal à disposição da cidade para

que possamos levar as grandes obras de que ela precisa. Muito obrigado, Montes

Claros,  por  essa  votação  expressiva,  que  nos  enche  de  responsabilidade  para

continuar lutando por Montes Claros e pelo Norte de Minas Gerais.

* - 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.

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  3.823 e 3.824/2012,

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 27ª Reunião Ordinária,

em 14/11/2012, dos Projetos de Lei nºs 1.209/2011, do Deputado Gustavo Valadares,

3.477/2012, do Deputado Dilzon Melo, e 3.482/2012, do Deputado Rogério Correia, e

do Requerimento nº 3.790/2012, da Deputada Liza Prado; de Segurança Pública -

aprovação,  na  36ª  Reunião  Ordinária,  em  20/11/2012,  do  Requerimento  nº

3.785/2012, da Comissão Especial das Enchentes; e de Meio Ambiente - aprovação,
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na  22ª  Reunião  Ordinária,  em  20/11/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.343/2012,  do

Deputado Délio  Malheiros,  com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça (Ciente.

Publique-se.); e pelos Deputados Hélio Gomes, Glaycon Franco, Sargento Rodrigues

e Lafayette de Andrada (5), cujos teores foram publicados na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Elismar Prado em que solicita que o

Projeto  de  Lei  nº  113/2011  seja  encaminhado  à  comissão  seguinte  a  que  foi

distribuído, uma vez que a Comissão de Minas e Energia perdeu o prazo para emitir

seu parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com inciso VII do

art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

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 3.396/2012 (À sanção.).

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Peço ao Presidente que suspenda a reunião

por 5 minutos, para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que

solicita à Comissão Tarifária da Secretaria Municipal da Fazenda de Poços de Caldas

informações sobre os itens utilizados na composição dos valores que compõem a

tarifa  cobrada  no  transporte  coletivo  municipal,  bem  como  sobre  as  diretrizes

atendidas do termo de ajuste de conduta firmado entre o Município e o Ministério

Público. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita  ao Juiz da 1ª
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Turma  Recursal  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região  -  Minas  Gerais

informações  sobre  a  tramitação  do  Processo  nº  2010.38.00.7000809-7,  em  que

figuram como autores o Ministério Público Federal e a menor Vitória Keice Rocha, e

como réu o  Instituto Nacional  do  Seguro  Social.  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 à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  para  esclarecimento  aos

visitantes, sobretudo em relação à questão da saúde, ficou acordado que votaremos

em primeiro lugar o projeto do empréstimo, que está em segunda discussão, depois o

da saúde, o do Ministério Público e o projeto de resolução respectivamente.  Está

sendo encaminhado requerimento com essa solicitação para os trabalhos fluírem com

acordo entre todos os partidos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

3.534, 3.451 e 3.117/2012 e o Projeto de Resolução nº 3.557/2012 sejam apreciados

em primeiro lugar,  nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita a inversão

da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar nº 24/2012 seja
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apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.534/2012, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  a  Caixa

Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano

Nacional  de  Gestão  de  Risco  e  Resposta  a  Desastres  Naturais.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Questão de Ordem

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Sr.  Presidente,  vou  deixar  de  apresentar  o

requerimento  em  que  solicitaria  o  adiamento  da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº

3.534/2012.

O Sr.  Presidente -  É regimental.  Em discussão,  o projeto.  Com a palavra,  para

discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, hoje,

mais uma vez, estamos sendo convocados para aprovar um projeto do Governador

do  Estado,  em  que  pede  autorização  para  fazer  uma  operação  com  a  Caixa

Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração de Crescimento - PAC -, o

Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais.

Na verdade, o que nos preocupa, neste momento, é que autorizamos o governo a

contrair empréstimos em praticamente todas as instituições financeiras instaladas no

nosso  país.  Sabemos  que  o  governo  do  Estado  está  com  uma  dívida  de

R$70.000.000.000,00, pagando R$400.000.000,00 de juros por mês, e ainda contrai

outros  empréstimos.  Queria  apenas  fazer  essa  manifestação,  porque  estamos

preocupados com esse endividamento do Estado. Sempre há aquela correria, em que

se diz: “vamos aprovar, vamos fazer, porque o governo precisa”. E acho que precisa

mesmo, mas, antes de o governo contrair novos empréstimos, deveríamos voltar a

discutir  a  questão  do  endividamento.  São  R$70.000.000.000,00.  Estamos

comprometendo  13%  da  nossa  receita  para  pagar  parte  dos  juros.  Isso  é  mais,

Deputado Bosco, do que investimos na saúde. Estamos investindo 8% na saúde e

comprometendo 13% da nossa receita para pagar juros ao governo federal. Estamos

sem  autoridade  em  nível  nacional,  no  Congresso  Nacional,  no  Senado.



968
____________________________________________________________________________

Principalmente no Senado, onde deságuam essas ações, não temos liderança. O ex-

Governador  Aécio  Neves,  o  Clésio  Andrade e  o  próprio  Perrella  não estão  tendo

coragem de discutir  o  endividamento de  Minas Gerais  e de cobrar  da  Presidenta

Dilma uma solução.

Queremos  chamar a  atenção para o fato  de  que o  Deputado Adelmo liderou a

nossa comissão, que agora parece que caiu no esquecimento por outros interesses,

de alguém talvez. Mas São Paulo deu a grita, porque em São Paulo poderia ser, já

que não tivemos, por parte de Minas Gerais, nenhuma liderança que assumisse essa

questão  de  tentar  pelo  menos  fazer  essa  discussão  do  endividamento  de  Minas

Gerais.

É isso o que me preocupa, apenas estou chamando à atenção todos os que nos

estão vendo e ouvindo, porque a Assembleia fez um trabalho importante. O Deputado

Adelmo  foi  o  Presidente  da  nossa  comissão  da  dívida  de  Minas,  e  andamos

praticamente o País inteiro levando a mensagem e a preocupação de Minas Gerais.

Mas isso, num certo momento, não valeu de nada. Não houve eco no Congresso

Nacional nem no Senado, não vimos um Deputado Federal de qualquer partido, nem

mesmo do  nosso PMDB,  levantar  essa voz em  defesa dos  interesses  de  Minas.

Nenhuma voz, não sei se por descaso, desconhecimento ou falta de interesse. Isso é

o que me preocupa. Só nesta semana já votamos quatro ou cinco empréstimos, o que

deve  girar  em  cerca  de  R$20.000.000.000,00.  Estamos  devendo

R$70.000.000.000,00, e temos de resolver esse problema. Estamos pagando juros de

7,5% mais IGPDI. Isso dá quase 20%. Como Minas vai sobreviver? Como Minas vai

resolver o problema da Funed, pagando R$400.000.000,00 de juros por mês? Como?

Deputado  Adelmo,  temos  de  abordar  essa  questão.  Fico  preocupado  por  estar

saindo da Assembleia, mas queria sempre fazer essa discussão, porque vejo que a

base do governo aqui  não quer discutir  isso.  Essa é uma questão de governo, a

negociação tem de ser questão de governo. Já a dívida é uma questão de Estado, a

dívida é do nosso Estado. Mas a questão é de governo, e o governo não quer discutir.

Até porque venderam a ideia do déficit zero, de que Minas é um oásis e não tem

problemas. Mas estamos vivendo um problema financeiro dos mais graves desses 22

anos em que estou na Assembleia. E estamos aqui aprovando mais empréstimo, mas
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ninguém quer fazer essa discussão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Obrigado, Deputado Antônio Júlio.

Quero dizer a V. Exa. e a todos os colegas Deputados e Deputadas que, na realidade,

a dívida do Estado de Minas Gerais, do modo como está equacionada, compromete o

Estado.  Parte  da  dívida,  só  a  relacionada  com  a  União,  como  V.  Exa.  disse  já

compromete 13% das receitas correntes. Tem uma outra parte da dívida cujos juros

são maiores ainda, de 8,18%, cuja multa pelo não pagamento é maior ainda, de 1%

ao mês, o que dá mais de 12% ao ano. Somados somente os juros da parte não

paga, ultrapassam 20% ao ano, e, somado o IGPDI, podem chegar a 25% ou 30%. A

situação é absurda, o que impede a sobrevivência do Estado nesses próximos anos.

Considerando todos os pagamentos que o Estado tem de fazer a seus credores, hoje

o endividamento compromete mais de 16% ou 17% de toda a arrecadação do Estado,

só com o pagamento de serviço da dívida incompleto. Ao final de cada ano, apesar de

estar comprometendo essa parte do Orçamento, a dívida aumenta ainda mais. Ou

seja, não há redução da dívida, o que impõe, nessa relação do Estado de Minas com

a União, com a Cemig, a obrigatoriedade de uma renegociação da dívida.

O que estamos levantando, o que gostaria de ver ocorrer aqui seria a auditoria, até

para sabermos qual é a origem desse endividamento. Quem fez essa dívida? A quem

esse  endividamento  serviu?  Por  isso  mesmo  temos  de  tratar  desses  próximos

empréstimos, de onde e como o governo vai aplicar esses recursos, qual o resultado

do ponto de vista de desenvolvimento do Estado, do futuro. Mas o futuro do Estado

de Minas Gerais está comprometido. A nossa comissão ainda não fechou o relatório

final,  responsabilidade  que está  com o  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Vamos fazer

ainda nesta semana mais uma reunião. Amanhã, em Florianópolis, Santa Catarina,

vai ocorrer outra reunião da Unale. A União Nacional dos Legislativos Estaduais está

empenhada nessa discussão, que não é um problema só do governo do Estado de

Minas Gerais,  é um problema de vários governos estaduais  e de vários governos

municipais, para o qual temos de buscar uma solução.

O que está sendo necessário hoje, embora reconheçamos a necessidade de haver

recursos  para  investirmos  nessas  situações  tão  importantes  e  urgentes,  é  a

renegociação da dívida. Espero que possamos avançar.
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Isso que V. Exa. apresenta, Deputado Antônio Júlio, é verdade. Não encontramos

ainda um eco, no Congresso Nacional, no Senado da República, no governo federal,

de  aprofundamento  do  debate,  para  buscarmos  os  meios  necessários  para  a

renegociação.  Vamos simplesmente rever as taxas ou faremos auditoria da dívida

para verificarmos quem são os responsáveis? Não há uma discussão consolidada

para resolver o problema, embora não exista solução para endividamento do Estado

sem a renegociação da dívida. Espero que possamos avançar nesse aspecto.

Quero falar também a respeito da urgência, da necessidade, em consequência do

endividamento.  Hoje  já  estão  sendo  comprometidos  os  recursos  destinados  à

educação,  à  saúde,  à  segurança  pública.  Todos  os  recursos  resultantes  de

empréstimos  podem  trazer  algum  benefício  imediato,  mas  resultarão  em

consequências futuras graves do ponto de vista da sobrevivência do Estado.

Nesse  aparte,  informo  que  nossa  Comissão  está  funcionando.  Faremos  uma

reunião na quinta-feira para sinalizarmos as ações mais importantes do governo do

Estado de Minas Gerais, ligadas ao encaminhamento para a renegociação da dívida

do Estado com a União. Temos grande preocupação também com a Cemig. Hoje a

dívida do Estado de Minas Gerais para com a Cemig é maior que todo o patrimônio

que o Estado detém em relação à Cemig.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Estou

apenas chamando a atenção de todos para que voltemos a fazer  a discussão do

endividamento, que não é só do governo, mas do Estado de Minas Gerais, e que já

vem acontecendo ao longo dos tempos. Tenho feito a separação entre governo e

Estado  até  para  chamar  a  atenção  do  próprio  Governador,  que  precisa  ser  um

estadista e realmente resolver o problema do Estado.

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Bonifácio Mourão, a quem concederei aparte,

fico  mais  incomodado como Oposição que a  própria  base  do  governo  com esse

problema da dívida. Eles não querem fazer a discussão. Conheço essa dívida desde

quando foi contraída, em 1999. Participamos de vários debates aqui, questionamos o

contrato, que para nós era equivocado. As pessoas diziam que o contrato era bom

para o momento. Para o momento era bom mesmo, talvez por mais 15 dias, atingia

os interesses. Ele não nos atendeu, porque era um contrato equivocado. Um contrato
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sem análise futura, deu no que deu. Fizemos um contrato para 30 anos sem cláusula

de modificação, de revisão ou do que quer que seja.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Antônio  Júlio,

acompanhamos o pronunciamento de V. Exa. Não desejávamos aparteá-lo porque

precisamos votar, já foi feito acordo, mas seremos rápidos. V. Exa. está abordando

um  assunto  extremamente  importante.  Lamentamos  por  V.  Exa.  estar  saindo  da

Assembleia, uma vez que foi eleito novamente Prefeito de sua terra, Pará de Minas,

afinal V. Exa. é nosso Vice-Presidente da Comissão Especial da Dívida Pública.

V. Exa. disse que a base do governo não está se empenhando para resolver a

questão da dívida pública, do que discordamos, até porque a comissão foi designada,

nomeada pelo Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, que é base de

governo e que promoveu aqui a primeira reunião entre Estados da Federação, para

discutir as dívidas públicas de praticamente todos os 27 Estados brasileiros. A partir

daí trabalhamos muito na Comissão Especial da Dívida Pública, sob a Presidência do

Deputado Adelmo Carneiro Leão e a Vice-Presidência de V. Exa. Tenho a honra de

ser o relator dessa Comissão. Fizemos um relatório parcial e estamos trabalhando

para  fazer  o  relatório  final.  Estaremos,  conforme  lembrou  o  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão, em Santa Catarina, ainda nesta semana, para discutir as dívidas dos

Estados  brasileiros.  Tivemos  acesso,  Deputado  Antônio  Júlio,  ao  relatório  da

comissão de notáveis,  designada pelo  Presidente  do  Senado,  José Sarney.  Essa

comissão dá sugestões interessantes também.

V.  Exa.  já  assinalou  que  nenhum  Deputado  Federal,  nenhum  congressista  se

empenhou para valer. Na verdade, ele não está vendo empenho maior nesse sentido.

O movimento que começou em Minas Gerais precisa ter repercussão no Brasil inteiro

porque, se não tiver repercussão, não teremos bons resultados no nível federal.

A situação é extremamente grave, conforme V. Exa. está falando, mas a dívida não

começou  no  governo  Aécio  Neves,  no  governo  Eduardo  Azeredo,  em  nenhum

governo  de  partido  determinado.  Essa  dívida  vem  há  mais  de  40  anos,  vem  da

década de 60. Em 1997 veio a Lei nº 9.496, e foi renegociada a dívida, porque os

Estados estavam sem condições de pagar, conforme V. Exa. sabe. Na renegociação

houve os problemas que V.  Exa.  está assinalando e lembrando,  como não haver
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previsão de repactuação contratual, como o índice de correção, que ficou no IGP-DI,

quando tinha de ser IPCA, e outros problemas, como os juros que estamos pagando

caro.  Esses contratos  que o governo está fazendo atualmente,  que a Assembleia

aprovou, são contratos em que, somados juros e correção, vamos para, no máximo

5%, muito inferiores aos 13%, que não só o governo de Minas, mas os governos dos

Estados  brasileiros  estão  pagando  de  juros  à  União.  Na  verdade,  enquanto  um

empresário consegue juros com correção a 5% no BNDES, os Estados brasileiros

estão  pagando  13%.  Então,  essa  situação,  evidentemente,  não  pode  perdurar.

Enquanto o Brasil empresta dinheiro à Bolívia, a Cuba, ao Gabão e assim por diante,

a 5%, 6%, os Estados brasileiros estão pagando 13%. Realmente, isso não pode

perdurar. V. Exa. aborda um assunto extremamente importante que não poderíamos

ouvir, como relator da Comissão Especial, sem uma manifestação da nossa parte.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado,  Deputado  Mourão.  Um  dos  objetivos  da

minha fala é levantarmos esse tema outra vez. Estamos no final do ano, depois vem

carnaval,  e  fica  mais  um  ano  sem  essa  discussão,  que  é  uma  discussão  que

incomoda. Temos de levar essa discussão adiante. Temos de pedir  ao Congresso

Nacional  e  à  bancada  federal  de  Minas  Gerais  que  levantem  essa  condição.  O

governo  não  pode  continuar  achacando  Minas  Gerais  e  cobrando  esses  juros

exorbitantes. Isso, em qualquer país que tivesse um pouco de seriedade, seria crime

porque são juros impagáveis, que sacrificam principalmente o povo de Minas Gerais.

Estou  falando  de  Minas,  apesar  de  os  outros  Estados  também  estarem  com

problemas. A Prefeitura de São Paulo também está. Isso é uma coisa que precisa ser

levantada porque é o sacrifício do povo que mora no Estado de Minas Gerais, que

consegue fazer lá um superávit primário para bancar os títulos públicos e para encher

os bancos de dinheiro.

Esse é o problema. Nós estamos cada vez mais pobres e com mais dificuldades. O

que  estamos  aprovando  aqui  hoje,  Deputado  Mourão,  é  um  mês  de  juros  que

pagamos.  Toda  essa  dificuldade  do  governo  para  arranjar  o  dinheiro  para  cobrir

alguma despesa é um mês de juros, parte dos juros, porque pagamos, de acordo com

informações oficiais na Comissão de Fiscalização Financeira, R$3.400.000.000,00 de

juros até agosto. Então é isso que me deixa triste. Estamos aprovando um projeto de
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R$430.000.000,00,  mas  estamos  pagando  o  mesmo valor  de  parte  dos  juros  de

nossa dívida. Então, estou chamando a atenção para isso. Quando falo que a base

não  está,  não  está  mesmo,  Deputado  Mourão.  Acho  que  todos  os  Deputados

deveriam estar nessa mesma luta, que foi de poucos Deputados daqui. O Presidente

lutou,  nós  lutamos  na  comissão,  mas  ficamos  bem fracos  porque  somos  poucos

nessa discussão, somos poucos que entendemos o que aflige Minas Gerais nessa

questão da dívida  do Estado.  Precisamos levantar  essa voz,  é  a  única  forma de

motivarmos  as  pessoas  e  chamarmos  a  atenção  para  a  gravidade  da  situação

financeira do Estado de Minas Gerais.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Antônio  Júlio,  V.  Exa.  já

discute esse assunto há muito tempo. Aliás, V. Exa. fez parte da Bancada do PMDB

que, com a Bancada do PT, votou contrariamente a esse acordo feito pelo governo de

Minas - à época, Eduardo Azeredo - com o FMI e o governo Fernando Henrique. Esse

acordo resultou nessa dívida que hoje os tucanos reclamam ter juros altos.

V. Exa., na época, com peemedebistas e petistas, mostrou-se contrário e explicou

com  muita  nitidez  e  clareza  que  esse  era  um  péssimo  acordo,  pois  ficaríamos

encalacrados no futuro. Eu não estava aqui ainda, mas sei da história. Foi com o voto

contrário do PT e do PMDB que o tal empréstimo foi aprovado, e hoje Deputados do

PSDB  enchem  a  boca  para  falar  que  é  agiotagem.  Quem  eram  os  agiotas  que

aprovaram esse acordo? Quem eram os agiotas que fizeram esse acordo? Se são

agiotas, ressalto que foram Fernando Henrique Cardoso, que servia aos interesses

do famigerado FMI, e o governo do Estado, que à época era Eduardo Azeredo, com

as bênçãos de Aécio Neves, Líder e depois Presidente da Câmara Federal. Tudo foi

feito de tucano para tucano com aval do FMI. Esse foi o acordo que hoje os tucanos

reclamam ser uma agiotagem. Então, fica muito claro quem são os agiotas.

Engraçado, eles reclamam dos juros. Dizem que o endividamento leva a menos

escolas e postos de saúde, fazem todo um lero-lero e blá-blá-blá,  mas vão até a

Dilma pedir dinheiro emprestado. Dizem que querem mais empréstimo, pois os juros

da Dilma são bons e querem mais. Já pediram bilhões e bilhões de empréstimos. A

toda hora chega pedido de empréstimo na Assembleia Legislativa. Vivem de pedir

empréstimo. E reclamam de que o Brasil  está emprestando dinheiro ao Gabão, a
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Cuba e à Bolívia. Está. Está emprestando até ao FMI. Melhor assim do que quando

era o Fernando Henrique Cardoso e nós tínhamos de pagar dívida ao FMI e ficar

sofrendo uma política de arrocho salarial.

Essa época era ruim. Os juros cobrados do Gabão, da Bolívia e de Cuba são os

mesmos  de  Minas  Gerais.  E  o  governo  do  Estado  está  à  procura  dos  recursos

disponibilizados  pelo  governo  federal  para  o  crescimento  do  País.  Há  uma

discrepância, uma certa esquizofrenia na política do PSDB. Eles não sabem o que

fazem: se criticam o empréstimo que eles mesmos fizeram, se pedem empréstimo

agora e não criticam mais os empréstimos, ou se endividam Minas. É uma confusão.

Deputado Antônio Júlio, mas há empréstimo com que não podemos concordar de

forma  alguma.  Já  falei  dele  na  tribuna  e  queria  ouvir  sua  opinião.  Na  semana

retrasada,  o  Senador  Aécio  Neves,  aquele  Senador  que  quebrou  Minas,  estava

comemorando  ter  conseguido  agilizar  no  Senado  um  empréstimo  de

R$2.000.000.000,00  para  pagar  à  Cemig.  Repito:  Minas  Gerais  vai  pegar

R$2.000.000.000,00 de empréstimo para pagar à Cemig. O que dizem o governo do

Estado e o Senador Aécio Neves? “São juros menores”. Ora, juros menores porque

os da Cemig são altos. Sabe quem estipulou os juros? O Deputado Adelmo me falava

aqui que foi o próprio Aécio Neves. São juros de 8,18% mais juros de mora de 1% ao

mês. Esse é o acordo feito por Aécio Neves para o pagamento de juros à Cemig.

Tudo  bem.  Considerando  que  os  juros  estão  altos,  estão  contratando  outro

empréstimo para pagar de uma vez a Cemig, R$2.000.000.000,00. Bastava reduzir os

juros da própria Cemig. Eles são majoritários e podem fazer isso. Por que ele pega

R$2.000.000.000,00 para pagar à Cemig de uma vez só? Porque tem um sócio, um

acionista na Cemig que está interessadíssimo em que o empréstimo seja pago de

uma só  vez:  a  Andrade  Gutierrez.  Nessa brincadeira  de  R$2.000.000.000,00,  vai

receber de dividendos, de algo que sequer produziu, Deputado Antônio Júlio, mais ou

menos 15% dessa bolada.

Então,  só  a  Andrade  Gutierrez,  desse  empréstimo  bilionário,  receberá

R$300.000.000,00. Daí o Senador Aécio Neves ficar uma semana no Senado. Ele

não foi a Paris, a Miami, nem mesmo ao Rio de Janeiro. Ele não foi encontrado no

Cervantes.  Ficou  uma  semana  no  Senado  para  agilizar  esse  empréstimo  de
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R$2.000.000.000,00  para  que  o  Estado  pague de uma vez  à  Cemig  -  leia-se:  o

quinhão da Andrade Gutierrez.

Esse tipo de empréstimo é inadmissível, porque o Estado vai se endividando ainda

mais e os recursos sequer irão para investimentos na Cemig. Boa parte vai para os

dividendos  dos  acionistas,  especialmente  da  Andrade  Gutierrez.  Esse  sim  é  um

negócio  da  China,  feito  através  de  pedido  de empréstimo.  Infelizmente  temos  de

denunciar esse tipo de operação. Então o Estado vai fazendo dívida, com juros, para

que o próximo Governador  inicie seu pagamento. É o que eu disse noutro dia: o

governo contrai um empréstimo, cria taxa e retira recursos da saúde, da educação e

da  segurança  pública,  como vários  Deputados  falaram  aqui.  Parabenizo  V.  Exa.,

porque, desde aquela época anterior à negociação, já gritava contrariamente a esse

tipo de política que o PSDB insiste em fazer aqui e já fez durante os oito anos em que

o Fernando Henrique governou o Brasil.  Era a mesma situação: pedir dinheiro ao

Fundo Monetário Internacional e submeter-se a ele. É o que a Europa está fazendo

agora com a Troika. Eles estão se encalacrando. Foi preciso a Presidente Dilma ir até

lá  e  mostrar  que  não  podem  se  submeter  a  esse  tipo  de  política  monetária  de

arrocho, que devem sim incentivar o crescimento, pois assim poderão dividir a renda

e fazer com que haja crescimento, tendo em vista que os mais pobres passariam a

consumir.  Foi  assim  que  o  Presidente  Lula  conseguiu  sair  do  dilema tucano,  do

dilema neoliberal, do dilema do FMI e pagar a dívida externa. Foi a partir disso que o

Brasil iniciou sua etapa de crescimento. Essa é a diferença trivial entre um governo e

outro. Minas Gerais continua com a mesma política ao se endividar achando que isso

resolverá os problemas. Parabéns, Antônio Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado,  Deputado  Rogério.  A discussão  tem  de

passar por essa linha de raciocínio, mas é mais ampla.

A Dilma chamou a atenção da Europa para a política de recessão imposta pelo FMI,

e nós passamos por essa situação. Seria importante fazer uma caravana e cobrar da

Presidente  uma  revisão  da  dívida  dos  Estados,  independentemente  de  quem  as

contraiu lá atrás, há 30 anos, e outra há 13 anos. Foi um erro que cometeram, mas

porque o Brasil aceitava o jogo do FMI, não tinha coragem de enfrentar o famigerado

fundo que tanto serviu para as campanhas presidenciais, principalmente da oposição,
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que gritava palavras de ordem contra o FMI. É essa a discussão que temos de fazer.

A Europa cometerá o mesmo erro que cometemos em 1999 e o cobrará daqui a 15

anos. É muito pouco para a dívida de Minas estar do tamanho que está, sacrificando

tanto o povo. Deputado Rogério, às vezes temos de falar da história da dívida e da

negociação, mas o que realmente importa é achar uma saída. Não resolveremos o

problema contando a história. Temos de contá-la para resolver o presente e o futuro

do nosso Estado.

Fiquei  indignado  na  época  da  negociação  e  agora  fico  ainda  mais  ao  ver  os

números relativos ao pagamento dos juros. É agiotagem covarde e sacana do Banco

Central sobre os Estados. Estamos sem força política para levantar essa discussão. É

agiotagem mesmo, Mourão! Tenho de admitir, mas não ficarei pensando em como a

dívida foi consolidada, porque, na época, algo ficou obscuro, pegaram o passivo dos

bancos estatais, ficaram com o podre e venderam apenas o que servia, o filé. Mas

isso fazia parte de um acordo internacional, de uma macroeconomia que às vezes a

nossa inteligência não consegue atingir nem entender.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado  Antônio  Júlio.

Estamos aguardando essa discussão há muito tempo. Isso é próprio do Parlamento.

Os servidores também estão aguardando a votação.

Essa discussão é muito importante porque, tanto eu quanto V. Exa. - V. Exa. até há

mais tempo do que eu - estávamos aqui quando decidimos sobre a dívida do Estado

de  Minas  Gerais.  O  governo  do  PSDB  não  decidiu  isso  sozinho.  A Assembleia

Legislativa decidiu também, e é importante dizermos isso. Naquela altura, quando nos

debruçamos sobre os documentos - inclusive, V. Exa. começou a falar sobre isso -,

nem sabíamos  a  quem eram devidas  algumas dívidas.  A dívida  foi  contraída  em

algum lugar, e o governo de Minas Gerais nem sabia com quem tinha sido contraída.

Naquela época, entendemos, na Assembleia Legislativa, que o melhor mesmo era

juntarmos todas as dívidas e entrarmos em entendimento com o governo federal. Era

um momento de mudança, o início do Plano Real. Nenhum de nós sabia como seriam

os juros a partir daquela mudança, uma mudança radical na história do Brasil, que foi

o Plano Real. Às vezes converso com meus filhos e percebo que eles nem sabem o

que é inflação, 80% de inflação que vivemos neste país. O Plano Real veio mudar
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isso.  Portanto,  naquele  momento,  quando decidíamos a  situação neste  Plenário  -

inclusive, vejo que muitos Deputados aqui estavam presentes naquele dia e votaram

-, tivemos o entendimento de que, efetivamente, isso seria uma boa solução.

Só que, com o tempo, isso mudou, e o que temos hoje, concordo com V. Exa., são

juros de agiotagem. Quem é a favor de que Minas Gerais continue pagando essa

dívida é contra o Estado. Gostam de falar que não sei quem quebrou Minas Gerais.

Hoje o governo federal está quebrando Minas Gerais e os Municípios. Costumo dizer,

Deputado  Antônio  Júlio,  que  agora  os  comícios  nesta  campanha  eleitoral  dos

Municípios eram só choro e ranger de dentes. V. Exa. poderá constatar isso quando

assumir a Prefeitura de Pará de Minas. Alguns Municípios tiveram perda de 50%. É

claro que o governo central está rico, afinal, voltamos ao Império. O governo federal

está com a arrecadação total nas mãos, enquanto os Estados e os Municípios estão

tendo perdas. Cada vez que o governo federal abre mão de IPI de automóvel, da

linha branca, ele deixa de repassar recursos a Estados e Municípios. É importante

dizer  também que quem colocou os juros de 9% na Cemig  foi  o  governo Itamar

Franco, e não o governo Aécio Neves. Não foi o governo do PSDB. Vamos contar

história? Então vamos contar a história direito. Os documentos são muito claros. Não

foi o PSDB.

Sr. Presidente, se é para falar de empresas, falaremos então. Tivemos uma verba

de  R$370.000.000,00  na  Lagoa  da  Pampulha,  destinada  à  Andrade  Gutierrez  no

governo  do  PT.  Vamos  falar  sobre  as  chuvas  de  Belo  Horizonte?  As  chuvas

começaram a montante em Contagem. Se a água veio muito rápido é porque não

houve  contenção  em  Contagem.  Vamos  fazer  a  análise  correta.  Se  a  Avenida

Cristiano Machado alaga é porque em 20 anos, com o PT governando Belo Horizonte,

não  foi  feito  absolutamente  nada  para  contenção  das  águas  das  chuvas.  Para

terminar, até outubro, o Secretário de obras era do PT, o Sr. Murilo Valadares. Então,

vamos contar a história de Minas Gerais corretamente.

Espero que o governo federal retome a sensatez e divida com Municípios e Estados

o que é de direito deles. As pessoas vivem nos Municípios, mas o governo federal do

PT está quebrando Municípios e Estados.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado João Leite, não queria levar para a discussão
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partidária, eu estava querendo fazer uma discussão em defesa do nosso Estado. V.

Exa. fala de Itamar Franco. Quando o Itamar Franco, em 1999, foi achacado pelo

PSDB,  quando ele disse  que a  dívida era impagável,  que em 10 anos  o  Estado

estaria quebrado, disseram que ele queria dar o calote. Ele quis apenas chamar a

atenção de que foi uma negociação equivocada. O momento da juntada da dívida

tinha lógica, mas a negociação foi equivocada. Nós, que vivíamos uma inflação de

80%, 70%, sonhávamos com a estabilidade de nossa economia.

Eu trouxe o ensinamento de meu pai, que dizia que, o dia em que pagássemos

juros de 2%, estaríamos quebrados. E estávamos pagando 7,5%. Foi nessa lógica

que  eu  fazia,  e  continuo  fazendo,  os  discursos  para  resolvermos  problemas  do

Estado, sem diferenciar se foi Itamar, Newton Cardoso, Eduardo Azeredo. A dívida

está  aí,  indiferentemente  de  quem  a  fez.  A  dívida  não  é  do  governo  do  Prof.

Anastasia, é do Estado. É em vista dessa lógica que estamos tentando achar uma

saída, tentando motivar, incentivar as pessoas. Queremos levantar essa discussão

para revermos os índices inflacionários, o índice de juros, a fim de analisar como

podemos alongar isso, diminuir o comprometimento de 13%, que é um absurdo, pois

é  mais  do  que  se  investe  na  saúde  para  pagar  juros.  Nós,  de  sã  consciência,

precisamos levantar essa questão, às vezes até um pouco revoltado.

Não quero fazer essa analogia de partido político, até porque esse empréstimo,

Deputado João Leite, é para resolver parte do alagamento em Muriaé, em Contagem,

que vem criando dificuldades para o Ribeirão Arrudas e para Minas Gerais. Mas não

é essa a discussão. A discussão é a dívida de Minas, indiferentemente de quem a fez,

de que partido a fez, de como foi negociada. Precisamos sensibilizar a Presidente

Dilma,  que  fez  um  discurso  ontem  do  qual  precisamos  tirar  proveito  e  no  qual

precisamos pegar  garupa.  O FMI concedeu esse empréstimo e essa negociação.

Hoje a Presidente Dilma está questionando e alertando o bloco europeu, dizendo

para  não  fazerem  ajustes  em  cima  de  sacrifício  do  povo.  Como  isso  aqui  está

sacrificando o povo, podemos aproveitar o discurso político para que ela nos ajude a

enfrentar  esse  problema  do  pagamento.  Já  não  estou  preocupado  com  o

endividamento, mas como o pagamento dos juros e dessa dívida.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)  -  Primeiro,  gostaria  de  parabenizá-lo,
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Deputado  Antônio  Júlio,  por  abrir  essa  discussão  importante  sobre  os  juros.

Surpreende-me a forma e a atitude do colega Deputado João Leite, de querer culpar

o PT pelo caos em que vive o Estado, que tem um endividamento profundo. V. Exa.,

que na época era Deputado nesta Casa pelo ex-Governador Itamar Franco, alertou

muito bem. Hoje, como V. Exa. mesmo acabou de dizer, a Presidente Dilma alerta a

Europa para não cair nessa armadilha. Mas eles fizeram. Na época, o Presidente era

Fernando Henrique Cardoso, e o Governador, Eduardo Azeredo. Os dois do PSDB é

que deixaram Minas Gerais nessa situação.

Desculpe-me,  caro  Deputado  João  Leite,  mas,  para  dizer  que o  PT quebrou o

Brasil,  V.  Exa.  deveria  andar  um  pouco  mais,  ver  que  a  realidade  é  totalmente

diferente. O governo federal está presente no dia a dia das pessoas, no dia a dia de

cada Município, assumindo uma série de responsabilidades. O governo de vocês,

com  Fernando  Henrique,  que  ficou  oito  anos,  não  teve  responsabilidade  social

nenhuma com o  País,  com a  educação,  a  saúde,  a  infraestrutura,  a  geração de

empregos. Basta comparar.

Então, não tente tapar o sol com a peneira. Vocês ficaram oito anos e não criaram

um emprego sequer com carteira assinada no Brasil. O saldo de vocês foi negativo.

Mais que isso, quais foram os programas sociais criados no governo de FHC? Eram

programas-piloto que atendiam a meia dúzia de pessoas. Os programas sociais do

governo  Lula  atenderam  a  milhões  de  brasileiros  e  permitiram  que  o  País  se

recuperasse de fato, que o País gerasse emprego e renda. Conseguimos criar, João

Leite, nos oitos anos do Lula e agora nos quase dois anos da Dilma, mais de 20

milhões de empregos com carteira assinada no País. Saímos de uma época em que

o Brasil vivia de pires na mão; em que, em qualquer crise, qualquer problema que

havia no mundo, Fernando Henrique recorria ao FMI e endividava o País cada vez

mais. Em oito anos de Lula, isso acabou. Temos superávit primário, dinheiro suficiente

para pagar a dívida externa. Estamos emprestando recursos, a Europa está pedindo

ajuda à Dilma agora. Olhe a diferença, Deputado João Leite, entre o que é o Brasil do

PT, da Dilma e do Lula, e o que foi o governo do partido de V. Exa. com Fernando

Henrique Cardoso, que deixou o País de pires na mão, que tratou Minas Gerais a pão

e água, que sequestrava os recursos do Estado. O Fundo de Participação do Estado
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de Minas Gerais, está aqui o meu colega Antônio Júlio, que não me deixa mentir, era

sequestrado no governo Itamar Franco pelo governo de Fernando Henrique Cardoso,

sem nenhuma piedade para com Minas Gerais.

Então, vocês não podem reclamar do governo do Presidente Lula, muito menos da

Dilma, que trata todos os Estados com igualdade, que está fazendo as obras de que

o País precisa. Está aí o Minha Casa, Minha Vida gerando emprego e renda, o Luz

para  Todos,  os  programas  sociais,  o  Bolsa  Família  e  mais  tantas  outras  coisas

importantes que mudaram a realidade do País. Temos as cotas nas universidades, o

Fies, que hoje é uma realidade, o Prouni e tantos programas importantes, repito, que

mudaram a realidade do povo brasileiro.

Então, este é um país do qual eu tenho orgulho e ao qual o povo brasileiro tem

orgulho de pertencer, porque o Brasil mudou de fato, e os brasileiros, Deputado João

Leite, estão tendo oportunidade com esse novo Brasil. O grande sonho do brasileiro,

minha gente, há 10 anos, era ter um passaporte para ir morar nos Estados Unidos

para lavar prato e carro. Hoje está todo o mundo voltando, porque a oportunidade é

aqui e agora, João Leite. Este é o Brasil  das oportunidades; o nosso partido, que

governa há 10 anos, permitiu que o povo brasileiro pudesse ter oportunidade, vez,

voz, participação e sonhos. Há 10 anos, os pobres não podiam sonhar em ter um

carro, uma casa nova, uma moto. Tudo era para o FMI. Hoje não, temos um novo

Brasil,  que  respeita  o  cidadão,  que  gera  oportunidade.  Por  isso,  agradeço  ao

Presidente Lula,  à Presidenta Dilma e os parabenizo. Que os erros cometidos na

época de FHC e Azeredo não sejam trazidos para cá como se fossem um problema

nosso.  Esse  é  um  problema  que  vocês  criaram.  Então,  arrumem  a  solução.  Se

precisarem  da  nossa  ajuda,  vamos  ajudar  a  resolver.  Muito  obrigado,  Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes.

Sr.  Presidente,  a  discussão  está  tomando  um  rumo  diferente.  Quis  fazer  uma

discussão da dívida de Minas, mas virou uma discussão política.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* -  Prefeito eleito,  agradeço V. Exa. por me

conceder  aparte.  O assunto que V.  Exa.  traz para discussão nesta tarde é muito

importante, em que pese termos aqui hoje uma pauta de extrema relevância para o
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funcionalismo público, para a saúde do nosso Estado e também que diz respeito aos

empréstimos.

Quando V. Exa. fala da renegociação da dívida, certamente o senhor, na cidade de

Pará de Minas, também não encontrará um quadro animador.

A partir de sua provocação, quero aqui fazer uma reflexão.

Recentemente, o Prefeito eleito de São Paulo, a capital e o coração econômico do

País,  do  PT,  tomou  como  primeira  atitude  buscar  a  Presidenta  Dilma  para

renegociação da dívida. Da mesma forma, o Governador do Rio de Janeiro, tão logo

votado  e  aprovado o  projeto  dos  “royalties”  de  petróleo,  tomou  a  providência  de

buscar o governo federal para renegociar a dívida do Estado. Esse problema não é

partidário;  ele  sobrepõe  muito  essa  discussão,  que  aliás,  do  ponto  de  vista  do

conteúdo programático, está muito vencida e ultrapassada em nosso país. Mas, no

Estado  de  Minas  Gerais,  como  em  qualquer  outro  dos  27  Estados  da  nossa

Federação, incluindo o Distrito Federal, a renegociação da dívida é fundamental para

que  possamos  fazer  os  investimentos  necessários  e  valorizar  os  servidores,  que

precisam,  sim,  ser  valorizados.  Vou  além:  todos  nós,  Deputado  Estaduais,

precisamos nos unir, imbuídos de um só sentimento de amor ao Estado de Minas

Gerais,  buscar a renegociação da dívida e,  indo mais além, fazer  aos Deputados

Federais e Senadores o apelo para que, incitados pela Presidenta Dilma, promovam

a reforma tributária, pois não podemos ficar como estamos.

Concordo com o Deputado que me antecedeu no aparte quando disse que o País

está crescendo e melhorando,  mas isso não significa que está um mar de rosas,

tampouco que a gestão é a melhor das melhores. Menos ainda justifica que o País

fique se vangloriando de emprestar dinheiro, enquanto a nossa saúde está um caos,

o  professor  da  rede  federal  ficou  quase  um  ano  em  greve  e  as  rodovias  estão

catastróficas -  para  dar  exemplos,  cito  a  BR-040,  a  BR-381 e o  Anel  Rodoviário.

Quantos não sofrem ou sofreram com essa situação? E, enquanto isso, vamos fazer

empréstimo,  ou  melhor,  gracinha  com  o  chapéu  do  trabalhador  brasileiro?  Não

podemos aceitar isso! Quero, sim, que o nosso país cresça, mas com investimento na

sustentabilidade e infraestrutura. Todos aqui querem o metrô, a BR-381, a BR-040 e

melhoria salarial. Tudo isso é justo, mas precisamos, sim, de gestores comprometidos
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e  que  queiram  verdadeiramente  o  crescimento  do  nosso  Estado,  do  País  e  a

renegociação da dívida. Parabéns, Deputado, por nos trazer essa discussão.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Fred. Minha proposta era fazer a discussão

do  endividamento  de  Minas,  do  pagamento  absurdo e  da  agiotagem do  governo

federal que hoje se impõe ao Estado de Minas Gerais. A discussão tomou outro rumo,

o que acontece no Parlamento, mas não foi a que eu queria fazer hoje, até porque o

pessoal  está  esperando a  votação,  que vai  acontecer  -  tanto  faz votarmos agora

como daqui a meia hora; vai prevalecer para amanhã, portanto isso vai se resolver

ainda nesta reunião. De qualquer forma, essa discussão é importante, mas tinha de

ter acontecido dentro desse foco. O que estamos discutindo é a dívida; a dívida que

hoje incomoda Minas Gerais. Dou-me por satisfeito, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.451/2012, do Governador do Estado,

que institui a Gratificação por Risco à Saúde - GRS - no âmbito do Sistema Estadual

de Saúde, reajusta o valor da Gratificação Complementar - GC -, de que trata a Lei

Delegada nº 44, de 12/7/2000, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Serei breve. Como disse o Deputado Antônio

Júlio,  entre  mais  ou  menos  cinco  minutos,  ninguém  terá  prejuízo  em  função  da

votação desse Projeto de Lei nº 3.451/2012.

Quero, nesta discussão, primeiramente, dar um testemunho de que esse Projeto de

Lei que está sendo votado, aqui e agora, é resultante de muita discussão e de muita

luta do povo trabalhador da saúde.  O que votaremos aqui  -  espero que todos os

parlamentares votem, todos os Deputados - é resultante de acordos, de acertos, de

conversas repetidas, dolorosas, muitas vezes. Quantas vezes nos reunimos, vocês,

trabalhadores;  o  Governo  do  Estado,  representado  aqui  pelo  Deputado  Carlos
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Mosconi,  Presidente  da  Comissão  de  Saúde;  eu,  que  também  participei  dessas

discussões, assim como o Deputado Doutor Wilson Batista; e vários Parlamentares,

para discutir e debater sobre o projeto.

A nossa expectativa dessas conquistas era de que fosse muito antes do que hoje

está acontecendo. Porém hoje o fruto que vocês vão colher está maduro. Isso que

vocês estão colhendo hoje mostra que a luta de vocês não foi em vão. Isso que está

acontecendo hoje não estaria  acontecendo se vocês não tivessem se sacrificado,

feito tantas lutas como fizeram. Então, primeiro quero aqui dar os parabéns para o

povo trabalhador da saúde. Parabéns pela luta de vocês. Essa é um conquista de

todos vocês.

Mas  quero  também  dizer  que  ela  não  está  concluída.  O  Projeto  de  Lei  nº

3.451/2012 trata de conquistas importantes, mas não de todas as conquistas nem de

todas as reivindicações que fizemos junto ao Governo do Estado. Falta ainda o trato

com os trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde, com os trabalhadores da

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais  e com os trabalhadores da

Unimontes,  Deputada  Ana  Maria  Resende.  Espero  que  o  compromisso  não  se

encerre com a votação do Projeto de Lei. O Governador do Estado assumiu com o

Sind-Saúde, com os trabalhadores, a responsabilidade de apresentar até o final do

ano um projeto de lei  para tratar  também das reivindicações justas e necessárias

dessa gente da Unimontes, da Secretaria da Saúde e da Escola de Saúde Pública.

Então, estou aqui para dizer que compartilho, com muita alegria, desse momento da

história de vocês, da luta de vocês e da conquista de vocês, que não é fruto só dos

acertos e da pressão da Assembleia de Minas. Agora, diante da afirmação de um

colega nosso, o Presidente da Comissão de Saúde, de que o Governo do Estado

renunciou ao TAG, do Tribunal de Contas do Estado, e que já este ano vai cumprir

com a ordem constitucional  vigente no sentido de aplicar  o mínimo que manda a

Constituição no setor  de  saúde,  e esse comprometimento  do Governo do Estado

significa injetar no sistema do saúde, Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, mais

R$700.000.000,00 ainda este ano, espero que esse valor, ao ser aplicado no setor de

saúde, possa garantir a imediata reforma do Galba Veloso, que está numa situação

caótica.  É  preciso  melhorar,  o  atendimento  da  garantia  de  segurança  dos
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trabalhadores do Galba. Eu fui lá e sou testemunha disso.

É preciso que nós, Deputados, visitemos o sistema de saúde, para verificarmos a

situação de risco, sofrimento e insegurança dos trabalhadores desse sistema. Que

esses recursos sejam aplicados de tal  maneira que possamos cumprir,  em Minas

Gerais, o dito constitucional, de que saúde é direito de todos, e o Estado é o provedor

desse direito. Parabéns a vocês. Vamos votar o Projeto de Lei. 3.455/2012.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilberto Abramo.

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Gostaria  de  reafirmar  o  nosso  voto  com  os

trabalhadores da saúde. A Bancada do PRB vota favoravelmente ao projeto.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 3.451/2012 na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  quero  parabenizar  os

Deputados  da Assembleia  e  todos os que aqui  se  encontram, presenciando este

momento histórico. Agradeço ao Governador Anastasia por ter tido a sensibilidade de

enviar  um projeto  que vai  ao encontro do  desejo dos trabalhadores da saúde de

Minas Gerais. Agora, sim, os trabalhadores da saúde estão sendo dignificados com

uma remuneração  superior.  Então,  agradecemos  ao  Governador  e  à  Assembleia

Legislativa. O PSDB votou favoravelmente.

O Sr.  Presidente -  Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº 3.117/2012, do

Procurador-Geral de Justiça,  que dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

Dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam criados 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 16 de junho de 2006:

I - cento e vinte e nove cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34;

II - quatrocentos e dezoito cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48.

Parágrafo único -  Em virtude do disposto  no  “caput”  deste  artigo,  o  número  de

cargos  de  Oficial  do  Ministério  Público,  padrão  MP-34,  passa  a  ser  de  mil

quatrocentos e cinquenta, e o de Analista do Ministério Público, padrão MP-48, de mil

seiscentos e cinquenta.

Art.  2º  -  Ficam  criados  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão  do

Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,

constante no Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I - três cargos de Superintendente, padrão MP-83;

II - onze cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

III - dois cargos de Coordenador I, padrão MP-71;

IV - dois cargos de Assessor Administrativo do PGJ, padrão MP-83.

V - dois cargos de Assessor IV, padrão MP-73;

VI - dois cargos de Assessor III, padrão MP-70;

VII - dois cargos de Assessor II, padrão MP-67;

VIII - vinte cargos de Assessor I, padrão MP-59.

Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei nº, de … de … de ...)

“ANEXO III
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(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A - Grupo de Direção

* - O quadro contendo o Número de Cargos e o Padrão do Grupo de Direção foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.

B - Grupo de Assessoramento

*  -  O  quadro  contendo  o  Número  de  Cargos  e  o  Padrão  do  Grupo  de

Assessoramento foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.

C - Grupo de Supervisão

* - O quadro contendo o Número de Cargos e o Padrão do Grupo de Supervisão foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia

Justificação:  O  Substitutivo  nº  1  que  ora  apresentamos  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.117/2012 está em sintonia com o Projeto de Lei nº 3.539/2012, encaminhado a esta

Casa pelo Procurador-Geral de Justiça, o qual foi anexado à proposição principal e

cuja  finalidade  é  ajustar  o  quantitativo  de  cargos  efetivos  e  comissionados  às

necessidades atuais do Ministério Público.

O que se pretende, por meio desta proposição, é a criação de mais 2 cargos de

Assessor Administrativo do PGJ, padrão MP-83; 2 cargos de Assessor II, padrão MP-

67; e 20 cargos de Assessor I, padrão MP-59, os quais se destinam à criação do

núcleo de negociação de conflitos ambientais no âmbito do Ministério Público, bem

como ao  exercício  de  atribuições  de  assessoramento  nas  promotorias  de  justiça

instaladas em comarcas localizadas na região do Norte de Minas e nas promotorias

de  justiça  instaladas  nas  comarcas-sede  de  Municípios  com  baixo  índice  de

desenvolvimento humano em Minas Gerais.

Igualmente,  em  face  do  atual  aumento  das  demandas  institucionais  será

necessária, no âmbito administrativo, a criação de mais 1 cargo de Superintendente,

padrão MP-83, 3 cargos de Coordenador II, padrão MP-75, 1 cargo de Coordenador I,

padrão MP-71, 1 cargo de Assessor IV, padrão MP-73 e 2 cargos de Assessor III,

padrão MP-70, perfazendo o total de 44 cargos de provimento em comissão.
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Saliente-se que, neste ano de 2012, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de

recursos  provenientes  de  convênio  firmado  com  o  Banco  Mundial,  promoveu  a

contratação de consultoria técnica especializada para a realização de diagnósticos

institucionais  e  a  elaboração  de  planos  estratégicos  de  ação  com  vistas  à

reestruturação organizacional  das mencionadas promotorias  de  justiça,  que foram

selecionadas  levando-se  em  conta  a  necessidade  de  se  priorizar  a  atenção  do

Ministério  Público  para  as  regiões  menos  desenvolvidas  do  Estado,  visando  ao

fortalecimento da atuação institucional voltada para a atenuação das desigualdades

sociais e a promoção da justiça social.

Diante do resultado apresentado nos planos estratégicos, a consultoria recomendou

a ampliação do quadro de assessoramento dos órgãos de execução avaliados, no

escopo de melhor cumprimento de suas atribuições institucionais.

Verifica-se, pois, que a proposição se justifica pela necessidade de prover, com o

número adequado de servidores, o núcleo de negociação de conflitos ambientais e as

promotorias de justiça instaladas nas comarcas localizadas na região do Norte de

Minas e  nas comarcas-sede de Municípios  com baixo  índice  de  desenvolvimento

humano no Estado, a fim de resguardar a desejada eficiência da atuação ministerial

para o atendimento do interesse público e a resolução extrajudicial dos conflitos de

natureza ambiental.

Assim,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  a

aprovação do Substitutivo nº 1.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado Zé

Maia,  que recebeu o nº  1,  e que,  nos termos do § 4º do art.  189 do Regimento

Interno, será submetido a votação independentemente de parecer.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. interrompesse

por um minuto, para sabermos o teor desse substitutivo.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda

à leitura do Substitutivo nº 1.

A Sra. Secretária (Deputada Liza Prado) - (- Lê o Substitutivo nº 1, cujo teor foi

publicado nesta edição.).
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Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  10  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Questão de ordem, Sr. Presidente. Antes da

votação, peço 2 minutos para tratar de uma questão regimental.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa requerimento

dos Deputados Lafayette de Andrada,  Sávio  Souza Cruz,  Tiago Ulisses,  Sargento

Rodrigues e Rogério Correia em que solicitam a inversão da preferência na votação,

de modo que o projeto na forma do vencido em 1º turno seja apreciado em primeiro

lugar.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Aprovado.  Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.117/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.557/2012,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera o inciso I do "caput" do art.  6º da Resolução nº 5.365, de

31/7/2012, que altera a Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, e a Resolução nº 5.347,

de  19/12/2011,  que  dispõem  sobre  o  Sistema  de  Carreira  dos  Servidores  da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outras  providências.  A  Mesa  da

Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a

palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, trata-se de uma

resolução da Mesa da Assembleia. Eu queria, em primeiro lugar, justificar que não foi

possível um estudo pormenorizado do projeto de lei. Não só em nome da Bancada do

PT, mas também de vários Deputados, gostaríamos de fazer uma discussão mais

aprofundada do projeto de resolução, por desconhecimento da amplitude dele. Farei

isso e pedirei que o projeto seja...

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Quer que eu te ajude, Deputado?

O Deputado Rogério Correia - Pois não, se V. Exa. quiser.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - O projeto está aí. O concurso está

vencendo agora, temos vários funcionários aposentando-se e temos 73 servidores,

salvo engano, concursados, a serem chamados. V. Exa. pode minuciar o projeto e ver

se tem alguma coisa coisa errada. Isso está atendendo a quem fez concurso nesta

Casa, a quem, por exigência minha, de V. Exa. e do Presidente da Assembleia, for

nomeado. Quero deixar bem claro que temos agora a TV em canal aberto e, salvo

engano, temos três funcionários da televisão que podem ser nomeados, porque será

necessário. Não se aprovando esse projeto, gostaria de solicitar à Presidência que

fizesse a contratação por recrutamento amplo. Se V. Exa. e os Deputados acharem

mais justo o recrutamento amplo, a Presidência pode contratar. Acho que a praxe

nesta Casa de recrutamento amplo acabou.

Antigamente, quem trabalhava na Assembleia - temos de deixar bem claro - eram

só  apadrinhados  dos  Deputados  que  aqui  estavam.  Na  TV Assembleia  havia  só

apadrinhados com um contrato meio esquisito.  O que foi feito? Concurso público.

Hoje quem trabalha na TV Assembleia são apenas funcionários concursados, quem

trabalha na Taquigrafia são apenas funcionários concursados. Todo o corpo técnico

da Assembleia é de funcionários concursados.

Temos de deixar isso bem claro porque amanhã poderão falar que a Assembleia

não quer colocar concursados, quer colocar indicação do Presidente, do Secretário e

dos Deputados. Isso  acabou.  Estamos beneficiando os concursados,  aqueles  que

fizeram  concurso  e  foram  aprovados,  que  formarão  o  quadro  funcional  da

Assembleia. Posso falar que a melhor Assembleia do Brasil é a nossa. A assessoria

que V. Exa. tem nenhuma outra Assembleia tem.
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Aqui  nesta  Casa  a  grande  maioria  é  de  concursados.  Com  esse  projeto,

atenderemos a  Assembleia  e  suas necessidades.  Vocês  sabem que o  Presidente

Dinis  Pinheiro  deixou  registrado  que  não  quer  colocar  ninguém  que  não  seja

concursado. O projeto atenderá as necessidades da Taquigrafia, da TV Assembleia,

das assessorias e da segurança. Salvo engano, depois V. Exa. pode confirmar, são

72  concursados  a  serem  nomeados,  que prestarão serviços  ao  corpo técnico  da

Assembleia  e  não  a  um  Deputado,  mas  aos  77  Deputados  desta  Casa.  Muito

obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Alencar, pelos esclarecimentos.

Como V. Exa. pode perceber, realmente não tivemos a menor condição de fazer um

estudo mais detalhado. Mas o esclarecimento de V. Exa. certamente contribuirá para

que possamos aprovar o projeto após uma leitura mais pormenorizada dele. Com

isso, Deputado Alencar da Silveira Jr., não desconfiamos, de forma alguma, que o

projeto  possa  ter  alguma incoerência.  Sabemos  da  boa  intenção  da  Mesa  desta

Casa.

Sr. Presidente, antes de pedir a V. Exa. que interrompa a reunião, o que farei daqui

a pouco, peço-lhe que me conceda um tempo - porque não se trata propriamente do

projeto - para que eu faça uma rápida homenagem, pois hoje, dia 20, é o Dia da

Consciência Negra.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Lembro que vários negros estão

sendo admitidos pela  Assembleia,  porque a Assembleia  não faz distinção de cor,

crença ou raça.

O Deputado Rogério Correia - Quero fazer esta homenagem ao Dia da Consciência

Negra falando de um fato que, às vezes, é pouco conhecido do nosso povo. Esse fato

ocorreu  em  22/11/1910,  foi  chamado de Revolta  da  Chibata  e  será  comemorado

daqui a dois dias.

Sr. Presidente, um decreto assinado pelo Presidente Lula em 2003 devolveu aos

marinheiros  suas  patentes,  permitindo  que recebam  na  Justiça  os  valores  a  que

teriam direito se tivessem permanecido na ativa. Após 93 anos, resgata-se a memória

dos marujos, especialmente do líder da revolta, João Cândido Felisberto, que ficou

conhecido como o Almirante Negro. Então, em 2003, o Presidente Lula, por decreto,
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restabeleceu a eles essa patente que lhes foi retirada à época.

A história de João Cândido ocorreu em 1910. Nesse ano, em meio a uma grande

instabilidade política, o militar Hermes da Fonseca foi eleito Presidente da República.

No dia 22 de novembro, o novo Presidente recebeu a notícia de que os canhões de

alguns  dos  principais  navios  de  guerra  da  Marinha  brasileira  apontavam  para  a

Capital do Rio de Janeiro e para o Palácio de governo. As tripulações se rebelaram e

tomaram os principais navios da frota. Três oficiais e o comandante do encouraçado

Minas  Gerais  foram  mortos.  Os  demais  oficiais  foram  pegos  de  surpresa:  os

marinheiros  manobraram  a  frota,  exemplarmente,  como  não  acontecia  sob  seu

comando. O movimento, articulado por marinheiros como Francisco Dias Martins, o

Mão Negra, e os Cabos Gregório e Avelino, tiveram como porta-voz o timoneiro João

Cândido. Os motivos principais da revolta eram simples: o descontentamento com os

baixos  soldos,  a  alimentação  de  má qualidade  e,  principalmente,  os  humilhantes

castigos corporais.  No Minas Gerais, por exemplo, no dia da revolta,  o marinheiro

Marcelino Menezes foi chicoteado como um escravo por oficiais, diante de toda a

tripulação.  Além do Minas  Gerais,  os  marinheiros  tomaram os  navios  Bahia,  São

Paulo, Deodoro, Timbira e Tamoio. Hastearam bandeiras vermelhas e um pavilhão:

"Ordem e Liberdade". A Marinha puniu a insubordinação dos marinheiros e a morte

dos oficiais. Mas o governo, contudo, cedeu. A ameaça à cidade e ao poder foram

reais. Aprovaram-se então medidas que acabaram com as chibatadas e também um

projeto que anistiava os amotinados. Os marinheiros, em festa, entregaram os navios.

No entanto,  Sr.  Presidente,  o governo traiu a anistia.  Cerca de 100 marinheiros

foram presos e mandados, nos porões do navio Satélite -  misturados a ladrões e

prostitutas -  para trabalhos forçados na Comissão Rondon, ou simplesmente para

serem  abandonados  na  Floresta  Amazônica.  João  Cândido,  embora  não  tenha

participado  do  novo  levante,  também  foi  preso  e  enviado  para  uma  prisão

subterrânea, sem ventilação, com poeira e calor. O médico da Marinha, no entanto,

diagnosticou  a  causa  da  morte  dos  marinheiros  como  insolação.  João  Cândido

continuou na prisão, às voltas com os fantasmas da noite de terror.

O jornalista Edmar Morel registrou assim seu depoimento pessoal.(-Lê:) "Depois da

retirada dos cadáveres, comecei a ouvir gemidos dos meus companheiros mortos,
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quando não via os infelizes,  em agonia,  gritando desesperadamente,  rolando pelo

chão de barro úmido e  envoltos  em verdadeiras  nuvens da cal.  A cena dantesca

jamais saiu dos meus olhos.” Atormentado pela lembrança dos companheiros mortos,

João Cândido é algum tempo depois internado em um hospício. Aos poucos, ele se

restabeleceu. Foi solto e expulso da Marinha. Os que fizeram a Revolta da Chibata

morreram ou foram presos,  desmoralizados  e  destruídos.  Seu líder  terminou sem

patente militar, sem aposentadoria e semi-ignorado pela história oficial.

No início,  eu disse que em 2003 o Presidente Lula reconheceu e voltou com a

patente dos oficiais.

O João Bosco e o Aldir Blanc compuseram um belíssimo samba, o “Mestre-sala dos

mares”. O interessante é que ele foi censurado na época da ditadura militar. Quando

comparamos a música original com aquela que foi alterada, o motivo fica claro. (- Lê:)

“Há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu na figura

de um bravo marinheiro” - substituído por 'figura de um bravo feiticeiro' -, “a quem a

história não esqueceu. Conhecido como almirante negro” - substituído por 'navegante

negro' -, “tinha a dignidade de um mestre-sala e, ao navegar pelo mar com seu bloco

de fragatas” - substituído por 'e ao acenar pelo mar na alegria das regatas' -, “foi

saudado  no  porto  pelas  mocinhas  francesas,  jovens  polacas  e  por  batalhões  de

mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas”

- substituído por 'dos santos entre cantos e chibatas' -, “inundando o coração de toda

a tripulação” - substituído por 'inundando o coração do pessoal do porão' -, “que, a

exemplo do marinheiro, gritava então” - substituído por 'que a exemplo do feiticeiro

gritava então' - “glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça,

às  baleias,  glória  a  todas  as  lutas  inglórias  que  através  da  nossa  história  não

esquecemos jamais. Salve o almirante negro” - substituído por 'salve o navegante

negro' -, “que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo”.

Esse  belíssimo samba foi  censurado e  modificado para  acobertar  a  verdadeira

história da chibata negra e da homenagem que foi feita. Embora o assunto seja outro,

Sr.  Presidente,  aproveito para  manifestar  hoje,  Dia  da Consciência Negra,  o  meu

carinho especial  aos  navegantes negros e  aos negros  de  modo geral,  que ainda

lutam para restabelecer a dignidade muitas vezes perdida e deteriorada no Brasil, que
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lutam para ter o reconhecimento que não tiveram durante um longo período. Todos

nós, brasileiros, temos uma dívida muito grande com eles. Hoje, devemos aprovar as

políticas que estabelecem cotas para diminuir a desigualdade. Depois da escravidão,

os negros não tiveram a oportunidade de recuperar todo o tempo perdido. Deixamos

aqui  a  nossa homenagem, que também  é de toda a  Assembleia  Legislativa,  aos

negros e negras que compõem este extraordinário Brasil e este nosso mundo.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia,  nosso

Líder,  quero cumprimentá-lo por esse pronunciamento.  Na minha fala no início da

reunião,  mencionei  o  Dia  Nacional  da  Consciência  Negra.  Tive  a  alegria  de  ser

fundadora da Frente Parlamentar da Promoção da Igualdade Racial, fui coordenadora

dela  por  duas  vezes.  O  nosso  companheiro  Deputado  Paulo  Lamac  é  o  atual

coordenador.  Esse  é  um  momento  de  reflexão  porque  realmente  podemos

comemorar os avanços, como V. Exa. já disse, no governo Lula, quando foi criada a

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A luta de tantas lideranças

e de tantos militantes do movimento negro conseguiu fazer com que os negros hoje

sejam realmente respeitados no Brasil. Ainda há muitos preconceitos, mas estamos

muito além do que era a situação anos atrás.

Quero cumprimentá-lo por isso e dizer que a luta continua. Nesta Casa, temos de

continuar fazendo esse debate, garantindo que os direitos sejam assegurados a todos

os seres humanos,  garantindo que nenhum preconceito possa impedir  que esses

direitos sejam garantidos.

Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara, grande guerreira na luta pela igualdade

racial entre negros e brancos. Ela sempre tem defendido essa questão em nossa

bancada. Agradeço o seu aparte. Saiba que comemoramos juntos esse dia e essa

luta.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Rogério Correia, faço

minhas suas palavras em comemoração a este dia. Além disso, gostaria de contribuir

com V. Exa. na discussão do Projeto nº 3.557, senão daqui a pouco o Presidente

falará: “V. Exa. não está tratando do tema em si”. Tenho certeza, Deputado Rogério

Correia, de que ajudarei V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Hoje não estamos falando mal do Senador Aécio
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Neves na tribuna, então tudo é permitido. Aqui só não se pode falar do Senador Aécio

Neves, aquele que quebrou Minas. Se falarmos dele, a coisa fica feia.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Pode falar dele aqui. Afinal, com

todo o respeito, o Aécio Neves é um negão também.

Na verdade, é só começar a falar do Aécio Neves que V. Exa. se entusiasma. V.

Exa. e o Deputado Sávio Souza Cruz cochilam, dormem e sonham com o Senador

Aécio Neves. Olha que ninguém falava dele aqui, mas V. Exa. teve de se lembrar do

Senador Aécio Neves. Hoje, na hora do almoço, V. Exa. já se lembrava dele.

No entanto, Aécio gosta muito de V. Exa., “data venia”...

O Deputado Rogério Correia - Permita-me uma breve fala, por favor. Gostaria de

dizer que o Senador Aécio Neves, bem como o Prefeito de Belo Horizonte, deveriam

começar a orar. Como o Prefeito não quer ser babá de ninguém, é melhor que, pelo

menos, reze, porque está chovendo demais. Então, vamos ser mais rápidos, vamos

terminar antes que a luz acabe e a cidade inunde. Peço a V. Exa. que seja rápido em

seu aparte para que os outros possam falar,  pois a chuva lá  fora está caindo em

grande  quantidade  e,  quando  isso  acontece  em  Belo  Horizonte,  é  desastre

anunciado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Não precisa...

O Deputado Rogério Correia -  Além disso,  o Délio  Malheiros não veio buscar a

roupa de babá que lhe demos para entregar ao Prefeito. Então, hoje o Prefeito não

poderá ser babá, porque o Délio Malheiros disse que não estará onde ele estiver. O

Deputado Délio Malheiros não veio buscar a roupa para levar para o Prefeito de Belo

Horizonte.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - V. Exa. não está sendo correto com

a Cemig. Não precisa de chuva na Cemig. Basta que um cachorro faça xixi perto do

poste para a luz acabar.

Com todo o respeito por V. Exa. - falamos aqui do xixi -, entendo que sua paixão

vem de anos. Tempos atrás, há dois mandatos, quando V. Exa. precisou, o Deputado

Aécio Neves estava ao seu lado, porque conhece sua competência e o seu trabalho

parlamentar.  Independentemente de suas falas,  V.  Exa.  é um brilhante Deputado,

bem  como  foi  um  brilhante  Vereador.  Ele  entende  isso,  tanto  é  que,  na  última
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fotografia que vi, vocês estavam quase se beijando. Estavam os dois pertinho, um

falando no ouvido do outro, numa troca de carinho muito grande. Isso está na rede

social.

No entanto, gostaria de voltar ao assunto do projeto que V. Exa. discute para poder

ajudá-lo.  Gostaria  de  dizer  que  72  servidores  concursados  desta  Casa  serão

chamados. Já me foi anunciado que, nos próximos dois meses, 57 servidores que

prestam serviços na  Taquigrafia,  na  assessoria e  em outros  departamentos desta

Casa vão aposentar-se. Trata-se de servidores antigos que exercem função pública,

Deputado  Rogério  Correia.  Aliás,  temos  até  esposa  de  Deputado  que  vai  se

aposentar  brevemente, também na função pública.  Como ela está nesta Casa há

muito tempo, seu cargo será extinto.

Portanto,  se  o  projeto  não for  votado,  se não forem criados esses cargos,  não

teremos como chamar os funcionários concursados desta Casa. Serão 57 servidores

nos  próximos  dois  meses,  chegando  a  quase  90  o  número  dos  que  estarão  se

aposentando.  Ou seja,  o  servidor  da  função  pública  estará  se  aposentando,  sua

função  se  tornará  sem  efeito,  será  extinta,  e  aí  não  teremos  como  chamar  os

concursado. Por isso peço a V. Exa. que faça essa análise, em nome dos que fizeram

concurso nesta  Casa e  que querem trabalhar  na melhor  equipe  das  Assembleias

Legislativas do Brasil.

Faço o meu apelo. Foi o apelo que fiz ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente, e ao

Diretor-Geral  desta  Casa.  Podem  dizer  que  estou  querendo  colocar  algum  cabo

eleitoral  meu  aqui,  mas  não  conheço  nenhum  servidor  a  ser  nomeado.  Tenho  a

certeza de que, depois dessa defesa que fazemos aqui,  os servidores levarão em

conta e poderão até votar no Deputado Alencar da Silveira Jr., porque não votarão no

Deputado Rogério Correia, que está criando problemas no projeto. Mas V. Exa. não

precisa do voto deles, quem precisa são os Deputados Alencar da Silveira Jr., Sávio

Souza Cruz e os outros Deputados desta Casa.

Na  Segurança,  na  TV  Assembleia,  que  criamos,  na  Taquigrafia,  servidores  se

aposentarão e terão seus cargos extintos. V. Exa. não deixou que esse projeto fosse

votado hoje, mas votará favoravelmente amanhã. Conto com o apoio do companheiro

Deputado Rogério Correia para aprovação do projeto, que beneficiará os servidores
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desta Casa e acabará com o jeitinho de colocar os funcionários de fulano, sicrano e

beltrano. Daremos aos concursados a função que é melhor: o trabalho nesta Casa.

Conto com o apoio de V. Exa. e tenho a certeza de que V. Exa. agora, depois dessa

exposição, dirá que mudou de ideia, que votará favoravelmente porque também é

favorável aos concursados deste Estado. Obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  A

Bancada do PT fará uma análise. Evidentemente, servidores que serão contratados

terão nosso voto favorável, com toda a certeza.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, quero apenas

fazer  um comentário  acerca  do  Dia  Nacional  da  Consciência  Negra,  que  V.  Exa.

lembrou muito bem. Dos poucos mais de 500 anos de história do Brasil, passamos

por  300  anos  de  escravidão,  duas  ditaduras  e  apenas  24  anos  de  Constituição

Cidadã.  Portanto,  a  dívida  deste  Estado  com  a  comunidade  negra,  com  os  que

sofrem e sofreram por conta do preconceito e da discriminação é imensa.

Quero destacar uma questão simbólica para nós, de todo o Estado, especialmente

do  Triângulo  e  de  Uberlândia:  temos  em  Uberlândia  o  teatro  que  homenageia  o

grande artista Grande Otelo. Ele é de Uberlândia, foi engraxate no Hotel Presidente

da cidade e é um símbolo que representa a comunidade negra. Esse grande artista

precisa realmente ser homenageado, mas, infelizmente, o teatro que leva o nome do

Grande  Otelo  correu  o  risco  de  ser  demolido,  pela  falta  de  sensibilidade  da

administração pública atual da cidade, que simplesmente argumentava que ele não

possuía valor histórico ou cultural. Foi necessária uma grande mobilização do setor

artístico e de estudantes para evitar a demolição. Agora, na campanha eleitoral, até

demos um abraço simbólico, juntamente com a ex-Governadora e Deputada Federal

Benedita  da  Silva,  que  participou  das  nossas  atividades,  e  do  Deputado Federal

Gilmar Machado. Depois de várias movimentações e protestos, conseguimos manter

o  prédio  do  teatro.  A nossa  proposta,  de  homenagem  a  esse  grande  artista,  à

memória de sua luta e à luta do povo negro no Brasil, é de revitalizar o Teatro Grande

Otelo e construir ali salas de cinema onde os estudantes e principalmente a juventude

e pessoas carentes tenham acesso à cultura, à arte, ao ensino da música, ao teatro.

Transformaremos aquele teatro em um grande centro cultural.
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Queria  destacar,  simplesmente,  em  vista  da  fala  de  V.  Exa.,  que  abordou  a

temática, a importância de ser lembrado aqui o Dia Nacional da Consciência Negra.

Lembro também esta grande figura do Município de Uberlândia, Grande Otelo, e o

nosso trabalho para revitalizar, recuperar e evitar que aquele teatro fosse demolido.

Então, foi graças à mobilização do setor artístico, dos estudantes, dos professores

que  isso  ocorreu.  Temos  o  compromisso  de  honrar  o  nome  de  Grande  Otelo,

revitalizando  aquele  espaço,  transformando-o  num  centro  cultural  onde  serão

desenvolvidas inúmeras atividades voltadas à formação cultural e educativa da nossa

juventude.

Parabenizo, então, V. Exa. por ter lembrado aqui essa importante data. Obrigado.

O Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado Elismar  Prado,  por  também

relembrar isso. A Deputada Maria Tereza Lara disse, com muita clareza, que a nossa

dívida é muito grande, embora os governos do Presidente Lula e da nossa Presidenta

Dilma tenham avançado bastante. Deputado Elismar Prado, a Secretaria de Combate

ao Racismo,  de  Igualdade Racial,  as  cotas  criadas  nas  universidades  federais,  o

Prouni, o próprio desenvolvimento do País com mais igualdade social fizeram com

que tenhamos hoje um país muito diferente do de 10 anos atrás. O Brasil hoje tem

mais  justiça  social,  embora  a  desigualdade  seja  grande,  mas também  com  mais

justiça racial. Hoje vemos na universidade coisas que não víamos antigamente, como

estudantes de escolas públicas e negros. Hoje há, portanto, uma outra concepção

sendo  colocada,  e  o  Brasil  vai  ganhando  o  colorido  que  tem  de  ganhar  na  sua

dimensão global.

O próprio crescimento do País tem contribuído muito para isso. Já encerrando, Sr.

Presidente, para se ter uma ideia, foi feito o quinto balanço da execução global da 2ª

fase do PAC 2, que realiza R$385.900.000.000,00 em obras até setembro. Os valores

investidos já são de 40,4% do previsto até 2014. O PAC tem sido, nesse sentido, um

sucesso.  Esse investimento  de R$385.900.000.000,00 são obras  de  infraestrutura

logística, social e urbana. Para se ter uma ideia, no que diz respeito a ferrovias e

rodovias,  as  concessões anunciadas pelo governo federal  envolvem investimentos

que  já  chegam  a  R$133.000.000.000,00.  O  monitoramento  mostra  que  92% das

obras estão prontas e em ritmo adequado.
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Estou  lendo  isso  aqui  porque,  geralmente,  quando  o  ritmo  não  é  bom,  vemos

manchetes em jornais dizendo que as obras não estão andando, que o País vai mal.

As notícias ruins têm prevalência sobre as boas. Essa, Pompílio, é uma excelente

notícia, pois 92% das obras do PAC estão prontas ou em ritmo adequado. Não vi uma

linha na imprensa comemorando esse quinto balanço do PAC 2. Vejo aqui, às vezes,

Deputado pegando uma obra e criticando, dizendo, por exemplo, que BR-381 não foi

duplicada e generalizando, dizendo que todas as rodovias estão ruins. Isso não é

verdade.

Pedi para que fizessem um balanço das rodovias federais em Minas. A BR-381 é

um problema no sentido geral, porque é uma rodovia que precisa ser modernizada,

duplicada, enfim, é uma rodovia que tem problemas estruturais; tem de ser refeita, na

verdade. Temos o problema do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, e da BR-040.

Todos ditos aqui. As demais rodovias federais em Minas estão em condições bem

aceitáveis. Ir daqui a Montes Claros é bastante razoável, pois a estrada é muito boa,

comparado-se  com  o  que  era,  o  mesmo ocorre  quando  se  trata  de  ir  daqui  ao

Triângulo Mineiro, passando por Pará de Minas. V. Exa. sabe que essa estrada foi

feita por meio de muita luta e está em ótimas condições.

As estradas federais, Pompílio, de maneira geral, como a Fernão Dias até o Sul de

Minas, as estradas do Sul de Minas, estão em excelente estado. O Deputado João

Leite não está aqui, mas ele tem uma posição meio antipetista e acha que a Torre de

Pisa está torta por culpa do Lula; acha que a guerra no Oriente Médio começou por

conta  do  PT;  e que a  Dilma encomendou o furacão Sandy nos  Estados Unidos.

Então,  para ele, se é do PT, está ruim. Mas se fizermos uma média do que está

acontecendo, as rodovias estão em muito bom Estado, e aquelas que não estão já

possuem recursos destinados.

Peço desculpas ao Deputado João Vítor Xavier, porque fui meio grosseiro com ele,

pois  ele  outro  dia  pareceu  estar  comemorando  o  fato  de  as  obras  não  ficariam

prontas,  dizendo  ter  visto  no  jornal  tal  que  o  dinheiro  para  a  BR-381  não  seria

liberado.

Disse a ele que isso não era verdade, porque o Governador Anastasia acaba de

anunciar  a  licitação.  Depois  vi,  no  “site”  do  PSDB,  o  Governador  Anastasia



999
____________________________________________________________________________

comemorando a licitação da BR-381, Pompílio - o professor e Governador Anastasia

estava  comemorando  e  explicando como iria  licitar.  Mandei  uma mensagem  pelo

Twitter  para  o  João  Vítor  Xavier,  dizendo:  “Vai  dar  certo,  acredite!”  E  ele  me

respondeu: “Claro que acredito.”  Então ela também vai ficar pronta, e as estradas

federais estão melhorando.

Lembro-me de que, quando fui eleito para o segundo mandato, o Presidente Lula e

o  Governador  Aécio  Neves  foram eleitos  também. Não sei  se  o  Deputado André

Quintão  já  estava  aqui  no  primeiro  mandato  do  Aécio  e  do  Lula,  mas  sei  que

sofremos. As estradas estavam um buraco só. Não conseguíamos ir a Montes Claros;

tínhamos que passar por Pirapora. Depois a estrada de Pirapora também acabou, e

tínhamos que passar por Diamantina,  pegando um pedaço de terra.  Refiro-me às

estradas pelas quais eu passava mais, já que ia muito ao Norte de Minas. O Paulo

Guedes deve se lembrar bem disso, pois era Vereador em Manga; depois, foi para o

DNOCS. Era um verdadeiro caos, e a culpa era do Lula! Desde aquela época, o João

Leite já dizia que a culpa era do Lula, que, coitado, tinha assumido há pouco tempo e

evidentemente não tinha condição de sanar  aquele problema. Hoje,  realmente, as

estradas federais estão melhores, e temos um dado a comemorar: o decréscimo de

acidentes nas rodovias  federais.  Foram 46% a menos de acidentes nas rodovias

federais  em  Minas  Gerais,  e  deveríamos  comemorar.  Está  bom? Não.  Temos  de

mexer,  sim, na BR-381,  na BR-040 e no Anel  Rodoviário,  mas vamos colocar  os

problemas na sua dimensão real. A verdade é que o Brasil está avançando muito.

Comecei falando na questão racial, mas não poderia deixar de falar nas estradas, que

são lembradas aqui só quando há problemas e aparecem os “urubus de estrada”,

mas que, na verdade, estão melhorando muito.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)  -  Quero  apenas  reforçar  a  fala  do

Deputado Rogério Correia, já que ele falou que andava muito pelas estradas do Norte

de Minas e eu andei bastante pelas estradas do Sul de Minas. Antes do Presidente

Lula assumir, ajudei a organizar e participei do que chamamos, à época, de “enduro

do descaso”. Todas as rodovias federais estavam em estado lastimável; à época do

governo Fernando Henrique, tinha buraco esperando no acostamento para entrar na

rodovia. Assim, reunimos os Prefeitos da região e realizamos o “enduro do descaso”.
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Um dia desses, olhando fotografias do passado e vendo a situação atual das estradas

- da BR-491, que corta o Sul de Minas; da Fernão Dias, como é chamada a BR-381

na nossa região; da BR-265, que vem de Barbacena, passa por São João del-Rei, vai

até Lavras e vai sair em Ilicínea, lembrando que o asfaltamento de Ilicínea a Carmo

do  Rio  Claro  está  sendo  terminado,  cruzando  todo  o  Lago  de  Furnas  -,  fiquei

pensando que quem veio ao Brasil  na época do governo Fernando Henrique e só

voltou agora não vai entender nada do que estão falando os Deputados João Leite e

João Vítor Xavier.

O Deputado Rogério Correia - Tem também o Fred Costa, mas que é novo, não é?

Como ele estava mais em Belo Horizonte, não chegou a ver o que era.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Talvez...

O Deputado Rogério Correia - Então está querendo aprender com o João Leite,

mas é bom que volte um pouco atrás e aprenda também com os outros, para não

ficar com uma ideia errada.

O Deputado Pompílio  Canavez (em aparte)  -  Talvez devêssemos trazer aqui  as

fotografias, mostrando o sofrimento da população naquela época.

O Deputado Rogério Correia - Para mostrar ao Fred.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte)  - A Rio-Bahia era uma tristeza. Não

tinha jeito de andar pelo Brasil,  pois as estradas tinham se acabado, literalmente.

Assim, à época o “enduro do descaso”, pegamos tratores e jipes e andamos pelas

rodovias federais para chamar a atenção das autoridades e da imprensa de então.

Depois, com o Presidente Lula, e agora, com a Presidenta Dilma, essa realidade têm

mudado, e rapidamente. É claro que precisa melhorar ainda mais, mas estamos no

caminho. O PAC 2, agora, contempla diversas rodovias federais, ferrovias e hidrovias,

e,  sem  dúvida,  estamos  caminhando  para  resolver  um  grande  problema  para  o

desenvolvimento do País, que são os meios de transporte. Fato é que, comparado ao

passado que o  Rogério  bem lembrou aqui,  a  situação é bem melhor.  Se alguém

tivesse  feito  uma  viagem  ao  Brasil  no  final  da  década  de  90  e  voltasse  agora,

pensaria estar em outro planeta, em outro país. Realmente, as coisas ainda precisam

melhorar, mas já melhoraram muito mesmo. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Pompílio  Canavez. Antes de
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conceder aparte ao Deputado André Quintão, sobre a área social, conforme o quinto

balanço do PAC 2, o programa Minha Casa Minha Vida contratou 25,2 bilhões até

setembro, mais do que o dobro dos 10 bilhões registrados até dezembro de 2011. O

valor do financiamento ao setor público atingiu 4,7 bilhões, 74% a mais do que em

2011. Digo isso só para termos um balanço de algo social importante, que foi feito no

governo da Presidenta Dilma.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado Rogério Correia, nosso

Líder, não há termos de comparação, o Brasil é outro. Se avaliarmos, por exemplo, o

meio rural, a área de agricultura familiar, com a qual V. Exa. trabalha tanto, antes a

eletrificação rural dependia de pires na mão, de o pequeno produtor fazer empréstimo

ou  então  buscar  apoio  do  Prefeito,  para  obter  ajuda  da  Prefeitura,  sendo  que  o

acesso  a  eletrificação  é  um  direito  básico.  O  Presidente  Lula  chegou:  “Vamos

universalizar a energia elétrica com o Luz para Todos”. Agora a Presidenta Dilma

lançou  o  Água  para  Todos.  E  o  Governo  do  Estado,  Deputado  Rogério  Correia,

imediatamente incluiu no seu Plano Plurianual: Água para Todos. Mas quando se vê o

nível de investimento, Deputado Sávio Souza Cruz, o recurso do Água para Todos do

governo estadual é todo transferido do Governo Federal. Podia ter pelo menos uma

contrapartida maior, dividir meio a meio, ampliar os recursos, mas não. Verificamos

hoje a situação financeira do Estado, e no dia da votação, quando os Deputados da

base  vieram  aqui  criticar  a  Presidenta,  que  ela  não  olhava  para  Minas  Gerais.

Imediatamente entrou em processo de discussão o projeto de lei, Deputado Pompílio

Canavez, de pedido de empréstimo de 4,3 bilhões de reais junto ao Banco do Brasil.

Hoje  nós  votamos  isso  aqui.  Infelizmente  era  até  recurso  para  prevenção  de

enchentes, mas alguns Deputados importantes da Região Metropolitana não puderam

estar presentes na hora da votação. Essa questão das enchentes, das inundações

não é culpa do povo. O governo federal libera R$476.000.000,00. Só para contenção

de  enchentes  em  Muriaé,  para  as  bacias  do  Rio  Preto  e  do  Rio  Muriaé,  são

R$300.000,00.  Sabemos  que  em  Muriaé  é  grande  a  quantidade  de  casas,  de

avenidas que são inundadas, alagadas. Hoje na Comissão de Constituição e Justiça

aprovamos  um  projeto  de  empréstimo  de  R$750.000.000,00,  junto  à  Caixa

Econômica Federal, para o metrô, para transformar o buraquinho da Praça Sete em
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realidade. Então, o Governo Federal vai ajudar a transformar o buraquinho do Metrô

da Praça Sete em realidade.  O Deputado Pompílio  Canavez já  foi  Presidente  do

Sindicato dos Bancários de Minas Gerais, quando, à época, eu era Vereador por Belo

Horizonte, e o nosso diálogo com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal era

para  quê?  Para  campanha  de  rua  contra  a  tentativa  de  privatização  da  Caixa

Econômica Federal e do Banco do Brasil. Vamos permanecer nesse exemplo para

não tomar o tempo do Deputado Rogério Correia.

Hoje  o  que discutimos  sobre  Banco  do  Brasil  e  Caixa Econômica  Federal  é  a

respeito  de  dinheiro  para  o  Minha  Casa  Minha  Vida,  dinheiro  para  saneamento

básico, dinheiro para o agricultura familiar, dinheiro para as Prefeituras. A Dilma não

para  de  emprestar,  e  emprestar  em  condição  favorável,  condição  boa  para  os

Municípios,  com  prazo  de  carência.  E  não  com  aqueles  juros  de  agiotagem  do

governo Fernando Henrique, que gostava tanto de Minas que, quando tinha de se

deslocar de Brasília para algum Estado do Sudeste, fazia um plano de voo, porque

não gostava de passar no espaço aéreo de Minas. Ele não gostava de passar nem

por cima! Ele brigou com nosso saudoso Governador Itamar Franco, com o qual foi

ingrato e injusto. Ele não gostava nem de passar perto de Minas Gerais. Hoje há essa

dívida antiga. Os termos da renegociação. Existe isso, há essa campanha da dívida e

parece que o algoz da dívida é o Lula, é a Dilma. Não, essa dívida é do PSDB. Agora

os  próprios  Deputados  da  base  estão  vindo  aqui  reconhecer  isso.  Não,  tem  de

contrair  empréstimo,  porque  o  Estado  está  em  dificuldades,  e  as  condições  são

favoráveis. E isso está na visão macro de economia.

O governo federal está criando condições, por meio de políticas próprias e incentivo

financeiro  a  Estados  e  Municípios,  para  retomar  os  investimentos.  V.  Exa.  sabe,

Deputado Rogério Correia, que, quando se faz uma estrada... Hoje a Comissão de

Transportes realizou audiência pública para discutir sabe o quê? O exemplo de como

o Estado trata as suas estradas, a MG-050.

O Deputado Rogério Correia - A do pedágio, não é?

O Deputado André Quintão (em aparte)* - É a do pedágio. Nunca na história deste

país houve um pedágio tão caro - cinco, seis vezes maior do que o das rodovias

federais -, com condições tão favoráveis para uma concessionária que não cumpre o
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seu plano. E não é para duplicar, é para fazer a terceira faixa. É esse o modelo. É um

modelo que penaliza o contribuinte, o cidadão. Então V. Exa. tem razão. Pena que a

base do governo não esteja presente para contrapor. É muito fácil dizer que a Dilma

não é mineira, que não está fazendo nada. Pelo amor de Deus!

A faculdade é uma universidade federal. O Deputado Rogério Correia falou no início

do governo. Quando o ex-Presidente Lula disse que ia ter uma universidade no Vale

do Jequitinhonha,  disseram que era promessa, que isso não iria acontecer.  Agora

está  gerando  até  problema,  porque  é  tanta  expansão  que  os  Municípios  estão

brigando. É quase que um câmpus em cada cidade. Lula já autorizou. Vai expandir

para o Noroeste, Janaúba, Almenara, Capelinha e Araçuaí. Há Ifets espalhados por

aí.  É  lógico  que precisamos  de outras  conquistas.  Também  temos  problemas,  os

problemas  estruturais  do  País.  Quero  cumprimentar  V.  Exa.  De  fato,  a  nossa

Presidenta Dilma tem feito muito pelo nosso país.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  André  Quintão,  o  reconhecimento  do

governo Lula e agora do governo da Presidenta Dilma está estampado nos jornais da

Espanha: “Dilma, la fuerte”. É assim que se fala, Deputado Sávio Souza Cruz? Está lá

estampado  nos  jornais:  “Dilma,  la  fuerte”.  Esse  é  o  reconhecimento  de  uma

Presidenta  que chega  à  Europa  com  moral  para  falar  que  o  tempo de recessão

econômica, de arrocho não levará a Europa a se restabelecer. Não levou o Brasil nem

a América Latina.

Na Espanha, símbolo do espírito escravocrata que ainda rege a Europa e os países

da América Latina, o governante mandou Hugo Chávez calar a boca, dizendo: “por

qué no te callas?” Trata-se da América Latina como um todo. Podemos mostrar ao

mundo e à Europa que estamos resolvendo a questão da crise aqui de outra forma,

com  desenvolvimento  econômico  e  distribuição  de  renda.  Isso  realmente  é  um

sucesso adquirido.

Agora a Presidenta está anunciando uma coisa que não esperávamos - a redução

do custo Brasil, por meio da energia elétrica: cerca de 26%, 19% para as residências

e 28% para as indústrias. Isso vai diminuir o custo Brasil.  Hoje, a associação dos

grandes consumidores estava na Comissão de Minas e Energia aplaudindo a Dilma.

Disseram  que  isso  vai  ajudar,  sim,  o  Brasil  a  se  desenvolver  e  a  crescer  mais.
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Portanto, esperamos que isso aconteça. Tomara que o Senador Aécio Neves não

consiga - ele tem tentado fazer isso - atrapalhar a tramitação da Emenda nº 579, no

Congresso  Nacional.  O  PSDB  apresentou  inúmeras  emendas.  Se  essa  medida

provisória não for aprovada, não há como a Presidenta diminuir a conta de luz das

residências e das indústrias. O Senador disse que, se preciso for, vai ao Supremo

Tribunal  Federal,  para  derrubar  a  medida  provisória  da  Presidenta  Dilma.  A lei  é

aprovada lá, no Congresso Nacional. O Senador está, portanto, colocando-se como

porta-voz  e  lobista  das  concessionárias.  Ele  disse  que  vai  ao  Supremo,  e  não

podemos esperar nada desse Tribunal.

Aliás, o Supremo quer pautar o Brasil. Como os partidos políticos de oposição à

Dilma não têm um plano de governo alternativo, real a apresentar, que empolgue o

povo  brasileiro,  pautam  no  Supremo  o  assunto  -  a  UDN  fez  isso  muito  -  da

“moralidade”, entre aspas, para criminalizar partidos políticos e pessoas de bem. Isso

é feito dessa forma no Supremo. Isso já foi feito com Getúlio Vargas, com Jango e

com o próprio Juscelino Kubitschek. A UDN sempre pautava esse assunto. O Carlos

Lacerda ia para a tribuna, fazia um auê, era a UDN.

Agora, a Oposição está virando a imprensa, que não gosta dessas alterações, a

grande imprensa, aquela meia dúzia de famílias que moram no Brasil, e o Supremo

Tribunal Federal quer modificar o ritmo das discussões do que deve ser feito. Então é

isso,  a  imprensa,  o  Supremo,  porque os  partidos  políticos  estão  sem um  projeto

alternativo.  Vão apresentar o projeto antigo, que na Europa está falindo? Então a

Oposição conservadora no Brasil está sem rumo. É preciso que discutamos com o

povo brasileiro o que de fato tem ocorrido no Brasil, o que significa esse projeto e

como avançar com ele. Tem problemas? Tem.

Hoje, em Felisburgo, discutimos com os companheiros do MST, e eles reclamam

que a reforma agrária não está andando. Temos de cobrar isso do governo. A reforma

agrária está aquém das necessidades do País. Precisamos ampliar, melhorar ainda

mais a relação com o nosso povo e dividir mais renda no Brasil. Queremos que o

projeto  avance.  Agora,  tentar  frear  o  crescimento  e  o  andamento  do  País,  com

discursos e discussões que não pautam o programa que o País precisa, e em nome

de  falsos  debates  que  se  fazem  no  País,  é  muito  ruim.  Isso  vai  criminalizando
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partidos  políticos,  criminalizando  a  política.  Creio  que  alguns  fazem  isso  porque

sonham com o golpe.  Não estou dizendo que são todos, mas alguns fazem isso,

sonhando que, já que não dá para disputar dessa forma, podemos desacreditar a

política como um todo para abrir  brecha para outra coisa que não a democracia,

Deputado André Quintão. Às vezes fico temendo isso, porque não é possível não

fazer  uma discussão  real  do  Brasil,  como  crescer,  que  programa  ter.  Enfim,  Sr.

Presidente, essa é outra discussão.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Enfim,  Sr.  Presidente,  essa  é  outra  discussão.

Agradeço a V. Exa. a paciência de ter me permitido hoje fugir  um pouco do tema

proposto no projeto de lei, mas pediria a V. Exa. que, não tendo quórum regimental,

pudesse, de plano, encerrar esta reunião. Muito obrigado.

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

hoje,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as

extraordinárias  de amanhã,  dia  21,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

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

se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se
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destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

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

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

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

3.728,  3.752  e  3.753/2012.  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 Sávio

Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad -  pedido  de  providências  para

apurar as denúncias formuladas pelo Instituto de Fomento à Cidadania de Manhuaçu

na Manifestação nº 40736032012-6, em 15/3/2012, à Ouvidoria do Ministério Público

do Estado; do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para conhecer e debater o Plano Diretor de Agricultura Irrigada de

Minas Gerais e os eventuais impactos que poderá causar nas bacias hidrográficas do

Estado;  da  Deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Semad

pedido  de  providências  para  criar,  no  âmbito  das  ações  governamentais  de

erradicação  dos  lixões  e  incorporação  dos  catadores  em  programas  de  coleta

seletiva,  estímulos para a organização de fóruns regionais  de lixo e cidadania no

Estado;  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que

solicitam  seja encaminhado  à  Semad à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão pedido de providências para liberar imediatamente a parcela referente aos

contratos do Programa Bolsa Verde prevista para ser paga em março de 2012; do

Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater a decisão do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - que determina o

fechamento da sede do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, a dispensa

da equipe de mobilização do Comitê, o modelo de gestão de recursos hídricos no

Estado e o contingenciamento dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -

Fhidro  -;  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Ouvidoria do Ministério Público do Estado pedido de informações sobre as medidas

adotadas para apurar e, se for o caso, sanar as irregularidades ambientais apontadas
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na Manifestação nº 40736032012-6, apresentada em 15/3/2012 à Ouvidoria desse

órgão pelo Instituto de Fomento à Cidadania de Manhuaçu; do Deputado Pompílio

Canavez, com emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais  e

Regionalização  para  debater  as  dificuldades enfrentadas pelos  comitês  de  bacias

hidrográficas  no  Estado,  a  irregularidade  temporal  nos  repasses  de  recursos  do

Fhidro e o esvaziamento do Igam e seja debatida a renovação e reformulação do

Fhidro, considerando seu prazo de expiração e as experiências de outros Estados; da

Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta com a Comissão de Saúde para debater  a qualidade da água na Bacia

Hidrográfica do Rio Doce e averiguar denúncia de surto de cianobactéria em toda a

extensão do referido rio, o que pode causar sérios danos à saúde e ao meio ambiente

e afetar mais diretamente os Municípios de Governador Valadares, Conselheiro Pena,

Raul Soares, Tumiritinga, Resplendor, Alpercata, Pedra Corrida, Itueta, Baixo Guandu

e Colatina;  do Deputado Duarte  Bechir  em que solicita  seja realizada reunião  de

audiência pública conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

para  debater  as  alterações  recentes  introduzidas  no Código  Florestal  por  medida

provisória  encaminhada  ao  Congresso  Nacional.  O  requerimento  do  Deputado

Rogério  Correia em que solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública  para

debater o Projeto de Lei nº 1.630/2011, que cria o Monumento Natural da Serrinha, no

Município de Brumadinho,  para atender  as  exigências previstas na Lei  Federal  nº

9.985,  de  18/7/2000,  tem  sua  votação  adiada  em  virtude  de  requerimento  da

Deputada  Luzia  Ferreira  aprovado  pela  Comissão.  Ato  contínuo,  são  recebidos

requerimentos  do  Deputado  Carlos  Pimenta  em  que  seja  realizada  reunião  de

audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social  para  debater  a  construção  de  mineroduto  na  região  Norte  de  Minas,  em

especial na regiões de Grão-Mogol, Salinas e Rio Pardo de Minas; do Deputado Fred

Costa em que seja realizada reunião de audiência pública para debater a expansão

da Estação Ecológica de Fechos, no Município de Nova Lima; e do Deputado Ivair

Nogueira em que seja realizada desta Comissão, com a presença de representantes

do Ministério Público Estadual e da Semad, às empresas Vallourec e Manesmann,
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Gerdal, Usimnas e CSN para verificar o cumprimento da Lei Estadual nº 18.031, de

2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, especialmente no

tocante às alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 20.011, de 2012, que dispõe

sobre a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de

Origem Vegetal  ou Animal  de uso culinário 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, 20 de novembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2012

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago  Ulisses  e  João  Vítor  Xavier,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Romel  Anízio,  Duarte  Bechir  e  Celinho  do

Sinttrocel. 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  dos  Deputados  Sávio

Souza Cruz, Celinho do Sinttrocel e Duarte Bechir, em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública para debater a Medida Provisória nº 579, de 2012, que

dispõe  sobre  as  concessões  de  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia

elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária 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, 20 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.
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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 31/10/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Carlos  Pimenta  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosãngela  Reis,

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

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

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

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento ofício da Sra. Elisa Smaneoto, Diretora da Gestão Interna do Gabinete-

Adjunto de Gestão e Atendimento da Presidência d República, publicado no “Diário do

Legislativo”,  em  26/10/2012.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.896/2012, na forma do Substitutivo nº 1

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.514/2011,

com a Emenda nº 1; 2.945, 3.314, 3.336 e 3.446, este com a Emenda nº 1; e 3.459,

3.464  e  3.468/2012,  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 2.764/2011 e 3.217, 3.291, 3.292, 3.293, 3.301, 3.302 e

3.304/2012.  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 Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada

reunião da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater, em

audiência pública, a destinação de recursos para o Fundo Estadual  da Infância e

Adolescência, em comemoração ao Dia Estadual do Fundo Amigo e lançamento da

Edição Comemorativa do Estatuto da Criança e do Adolescente; e mostra de projetos
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aprovados pelo Fundo. Ato contínuo, é recebido pela Presidência, para ser apreciado

em  reunião  posterior,  requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que

solicita seja realizada reunião da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social para debater, em audiência pública, a situação estrutural dos guardiões dos

direitos da infância e adolescência - os Conselhos Tutelares -, no Estado de Minas

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Carlos Pimenta - Pompílio Canavez.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

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

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

1.093/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Tenente  Lúcio  em que solicita  seja encaminhado à

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais

pedido  de  providências  para  que a  Promotoria  Regional  de  Sabará  investigue as

denúncias feitas pelo Sr. Geraldo Pedro de Moura a respeito da destruição do trecho

original da antiga Estrada Real que passa pela Fazenda Tranqueiras, na região de
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Pau-de-Cheiro,  no Município  de  Funilândia;  do  Deputado Ulysses Gomes em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo no Município de Itajubá, para discutir com as

entidades representativas do setor a pauta de prioridades para o desenvolvimento

das micro e pequenas empresas na região Sul de Minas; e do Deputado Rômulo

Viegas em que solicita seja enviado à Anac pedido de providências para a instalação

de posto de atendimento presencial no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em

consonância com pedido já encaminhado por mais de 60 representantes dos setores

comercial e de turismo do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/11/2012

Às 14h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Sargento Rodrigues e Rogério Correia (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a

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

membros da Comissão presentes. A Presidência suspende a reunião. Reabertos os

trabalhos,  registra-se  a  presença  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues,  Rogério

Correia (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT) e

Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança

do  PT)  e  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Logo  após,  o  Presidente,  Deputado

Sargento Rodrigues, informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  (2)  em  que
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solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir denúncia, feita pelos

moradores do Assentamento do Glória - Associação de Moradores Paulo Freire, em

Uberlândia,  de  que  a  Cemig  teria  acionado  a  PMMG  para  prender  quatro

trabalhadores  e  encaminhá-los  para  o  Presídio  Jacy  de  Assis;  e  seja  realizada

reunião de audiência pública em Ipatinga para debater o massacre ocorrido em 1963,

nessa cidade; e dos Deputados Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre usurpação de função

pública que teria ocorrido na elaboração do Memorando nº 01.05/2012 pelo Maj. PM

José Reinaldo Parreira, Comandante do 28º BPM; e seja realizada audiência pública

para discutir a escolta de presos no Estado e os recentes atentados contra Agentes

Penitenciários; Tenente Lúcio em que solicita seja encaminhado ao Sr. Marcelo Aguiar

Machado,  Juiz  Federal  da  1ª  Turma  Recursal  do  Tribunal  Regional  Federal  da

Primeira  Região  -  Minas  Gerais,  pedido  de  informações  sobre  o  processo  nº

2010.38.00.7000809-7, em que figuram, como autores, o Ministério Público Federal e

a menor  Vitória  Keice  Rocha e,  como réu,  o Instituto Nacional  do Seguro Social;

Durval Ângelo e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública  para  discutir  desrespeito  aos  direitos  humanos  que  estaria  ocorrendo  na

Cenibra - Celulose Nipo Brasileira S.A., com ameaças à saúde dos trabalhadores e

elevado  número  de  demissões;  e  Rogério  Correia  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil cópia do trecho das notas taquigráficas

da 32ª Reunião Extraordinária da Comissão em que a Sra. Lacir Neri da Silva faz

denúncias  de  agressão  e  ameaças  de  morte;  e  pedido  de  providências  para  a

apuração  dos  fatos  narrados.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir
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(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR),

Fabiano  Tolentino  (substituindo  o  Deputado  Neider  Moreira,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e Romel Anízio  (substituindo o Deputado Délio  Malheiros,  por

indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão. Está presente

também o Deputado Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Romel Anízio,  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 proposta de

revisão  do  PPAG  -  2012-2015,  exercício  2013,  no  âmbito  da  Rede  de  Governo

Integrado, Eficiente e Eficaz. Registra-se a presença do Deputado Rogério Correia. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Kênnya

Kreppel Dias Duarte, Gerente do Programa Estruturador Cidade Administrativa; os

Srs.  Luiz  Henrique  Zanforlin  Pereira,  representando  a  Sra.  Adriane  Ricieri  Brito,

Subsecretária  de  Gestão da Estratégia  Governamental  -  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão e Gerente do Programa Estruturador Descomplicar - Minas

Inova;  Ricardo Augusto Kadouaki,  Assessor,  representando o Sr.  André Victor  dos

Santos  Barrence,  Gerente  do  Programa  Estruturador  Mobilização  para  o

Desenvolvimento Mineiro; e os Srs. Leonardo Carvalho Ladeira, Gerente do Processo

Governança em Rede; Damião José Rodrigues da Rocha, do Projeto Governo Digital;

e a Sra. Thaíse Amaranta Vilaça, do Projeto Masp, representando o Sr. André Abreu

Reis, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão e Gerente do Programa Estruturador Governo

Eficiente, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião 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, 20 de novembro de 2012.
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Délio  Malheiros,  Presidente  -  Fred  Costa  -  Lafayette  de  Andrada  -  Pompílio

Canavez.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às  9h7min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  Deputado  Paulo  Lamac,  por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a debater a situação dos moradores da Vila Fazendinha, localizada no Aglomerado da

Serra, em Belo Horizonte, que correm risco de remoção da área pela Copasa-MG,

sob a alegação de que a vila foi construída próximo a uma adutora da empresa. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Aléxis

Luciano  Ganime,  servidor  público,  encaminhando  a  esta  Comissão  denúncia  de

prisão  injustificada  e  humilhante  a  que  foi  submetido  e  solicitando  providências;

Marcelo  Porchat  de  Assis,  advogado  e  jornalista,  pedindo  providências  a  esta

Comissão em razão de prisão arbitrária que sofreu na cidade de São Gonçalo do

Sapucaí;  e de correspondência publicada no “Diário  do Legislativo” em 9/11/2012:

ofícios da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; dos

Srs.  Djalma Bastos de Morais,  Presidente da Cemig;  Rômulo de Carvalho Ferraz,

Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social;  e  do  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró

Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 2.748/2011, no 1º turno, para o qual designou relator o Deputado

Paulo Lamac. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  Alexandre Lopes Vieira,  Diretor  de  Obras da Urbel,  representando Marcio

Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Lucas Diz Simões, Defensor Público,

representando Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora Pública e Coordenadora

da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais;

Nelson Cunha Guimarães,  Gerente de  Divisão de Produção do Rio das Velhas e

Morro  Redondo,  representando  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  da
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Copasa-MG; Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da Terra de

Minas Gerais - CPT -; Luiz Fernando Vasconcelos, advogado e mediador do Núcleo

de Mediação e Cidadania do Aglomerado da Serra; Anderson Ferreira de Oliveira,

representante dos Moradores da Vila Fazendinha; André Luiz Freitas Dias, Professor

da UFMG e Coordenador do Programa Pólos de Cidadania, 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 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 3.788/2012. Registra-se a presença dos Deputados Carlos

Pimenta  e  Elismar  Prado.  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 desta Comissão

no Município de São João da Ponte para debater o acirramento de conflitos agrários

na área do Quilombo Brejo dos Crioulos, com violação de direitos fundamentais dos

moradores e iminência de graves danos; seja realizada reunião de audiência pública

da Comissão de Direitos Humanos para discutir denúncias sobre o uso indiscriminado

de agrotóxicos no Município de Unaí e em outras regiões de Minas Gerais, bem como

sobre  a  criminalização  de  militantes  vinculados  a  movimentos  ambientais;  sejam

encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  33ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de

Direitos  Humanos à  Copasa-MG,  à  Companhia  Urbanizadora  de  Belo  Horizonte  -

Urbel -, à Defensoria Pública Estadual, ao Ministério Público Federal e ao CAO-DH do

Ministério Público Estadual; seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido

de providências com vistas à designação de Promotores de Justiça da Promotoria de

Direitos  Humanos  para  oficiar  nos  processos  judiciais  relacionados  aos  conflitos

decorrentes de ocupações urbanas no Estado de Minas Gerais; seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para a suspensão dos atos de cumprimento da
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ordem judicial de reintegração de posse da área abrangida pela Vila Fazendinha, no

Aglomerado  da  Serra,  nesta  Capital,  onde  existiriam  construções  supostamente

irregulares,  e  para  a  criação  de  uma  Comissão  formada  por  representantes  da

Copasa-MG, da Defensoria Pública, do Poder Executivo Municipal, do representante

daquela comunidade e do representante do Programa Pólos de Cidadania da UFMG,

para buscar  a  solução do conflito  sobre  a posse daquele terreno e concluir  seus

trabalhos, no prazo de 60 dias; Durval Ângelo em que solicita seja realizada vista

dessa Comissão à comunidade indígena guarani-kaiowá,  no Mato Grosso do Sul,

para  prestar  solidariedade  a  essa  população,  que  se  encontra  em  situação  de

vulnerabilidade em decorrência da sua luta pela terra, do alto índice de suicídios e

dos  assassinatos  de  índios  praticados  por  pistoleiros.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Carlos  Pimenta,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar  as matérias

constantes na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Sr.

Leopoldo Jorge Alves Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  3.467/2012,  desta  Comissão

(publicado no Diário do Legislativo de 9/11/12). A Presidência solicita à Consultoria

que a analise. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.359, em 1º turno
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(Deputado Doutor Wilson Batista), e 3.533/2012, em turno único (Deputado Adelmo

Carneiro Leão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.318/2011, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  e  com a  Emenda nº  2,  que apresenta  (redistribuído ao  Deputado Carlos

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Adelmo Carneiro Leão,

em que solicita seja realizada audiência pública por esta Comissão de Saúde, com a

finalidade de debater a precariedade do atendimento e das condições de trabalho

enfrentadas pelos profissionais de saúde no Hospital Galba Velloso da rede Fhemig;

e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência pública conjunta desta

Comissão de Saúde com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, para debater

formas  de  combate  ao  sedentarismo.  A  Presidência  recebe,  para  posterior

apreciação,  requerimento  da  Deputada  Ana  Maria  Resende,  em  que solicita  seja

realizada audiência pública desta Comissão de Saúde para debater o aumento dos

casos  de  Aids  entre  os  jovens,  bem  como  sobre  quais  projetos  estão  sendo

desenvolvidos para combater o avanço desse vírus no Estado. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião especial, dia 21/11/2012, às 9h15min,

com a finalidade de eleger o Vice-Presidente desta Comissão, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Adelmo

Carneiro Leão - Neider Moreira.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às 14h2min,  comparecem na Sala  das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do Bloco Avança
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Minas)  e  os  Deputados  Antônio  Júlio,  João  Vítor  Xavier,  Dalmo  Ribeiro  Silva,

Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança

do Bloco Transparência e Resultado) e Pompílio Canavez (substituindo o Deputado

Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Fábio  Cherem.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião,

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

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

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

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Presidente retira da pauta o Projeto de Lei Complementar nº 24/2012 por

não cumprir pressupostos regimentais e os Projetos de Lei nºs 612, 760, 771, 2.036,

2.089,  2.117,  2.549  e  2.551/2011  e  3.011,  3.117  e  3,451/2012  por  haverem  sido

apreciados em reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.534/2012 (relator: Deputado Lafayette

de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária e para a reunião extraordinária do dia 20/11/2012, às 14h45min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella - Duarte Bechir - Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.673/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Andrea Maria  Ferreira  (Escola  Estadual  Ordália  Rocha Mundim

(Monte Carmelo)) / Názara Maria Naves S. Borges (Escola Estadual Elias de Moraes

(Monte Carmelo)) / Márcia Maria José Martins Andrade (Escola Estadual Sen Camilo

Chaves (Ituiutaba)) / Rita de Cássia da Silva (Serviço Social do Comércio - SESC
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(Araxá)) / Gleisson Marques Gonçalves Costa (Superintendência Regional de Ensino

(Uberaba))  /  Fausto  Reis  Nogueira  (Superintendência  Regional  de  Ensino  (Monte

Carmelo)) / Eida Gomes de Souza Carvalho (Escola Estadual Professora Cecília M.

R.  Neves  (Tapira))  /  Eleina  Martins  de  Andrade  (Escola  Estadual  Professor  Luiz

Antônio Corrêa de Oliveira (Araxá))

PROPOSTA:

Redimensionar  o  quadro  de  pessoal  das  escolas,  estabelecido  pela  Resolução

2.018/2012, de forma a incluir um especialista por turno ou, no mínimo, 2 por escola

onde houver o Proeti.

Proposta  5:  Criar  uma base  de  profissionais  (professores)  mais  especializados

(formação específica  e  experiência  em sala  de  aula)  para  atuar  no  Programa de

Educação em Tempo Integral - Proeti.

Proposta  7:  Reavaliar  o  Programa  Escola  de  Tempo  Integral  em  relação  ao

desempenho  desenvolvido  em  2012.  Proposta  10:  Analisar  os  horários  do  plano

curricular do tempo integral.

Cada regente de turma na sua sala de aula.

(ausência  de  professores  responsáveis  pelos  alunos  no  horário  do  almoço)

Proposta 24: Contratação dos profissionais que irão atuar no Programa Educação em

Tempo Integral  -  Proeti  -  em compatibilidade com um perfil  (já  existente mas não

encontra-se vinculado aos critérios para designação)

Proposta 25: Alterar Programa 1077 - Educação em tempo integral:

Contratar  profissionais  habilitados  nas  áreas  artístico-culturais,  por  exemplo,

professor  habilitado  em  música  e  arte;  alinhando  outras  estratégias  e  objetivos,

ampliando o currículo do mesmo, como objetivar o reforço escolar no mesmo.

Proposta 26: Tempo integral:

- que o professor regente da turma e de educação física não fiquem responsáveis

por conteúdos como música sem conhecimento específico, podendo este professor

ser contratado para trabalhar em mais de uma escola;

- na formação das turmas do tempo integral não sejam pares, dando condições as

escolas de ofertarem o tempo integral de acordo com sua demanda;

- na formação do quadro de funcionários da escola os alunos sejam contados para
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todos os quadros da escola como pessoal da secretaria, supervisor pedagógico.

Proposta 30: Viabilizar as turmas do aprofundamento de estudos, após a avaliação

diagnóstica em fevereiro-março, visando um melhor aproveitamento das intervenções

pedagógicas (Proeti) Proposta 35: Criação do monitoramento online das turmas do

programa educação em tempo integral, com capacitação dos professores mediante

as dificuldades apresentadas. Proposta 39: Autorizar o funcionamento de turmas de

aprofundamento de estudo com menos de 25 alunos e designar professor com perfil

para  essa  atividade.  Proposta  54:  Ampliar  o  número  de  alunos  na  educação  em

tempo integral,  inclusive acelerando o processo de contratado de estagiários para

ajudar no mesmo.

Incentivar  o  trabalho  com  esses  alunos  não  somente  sanando  dificuldades  em

conteúdos, mas fazendo um trabalho para a vida, moral, ético e disciplinar. Nota-se

que existem alunos que precisam aprender até mesmo como sentar-se à mesa e

manusear o talher. Proposta 59: Ampliar o quadro de pessoal do Programa Educação

em  tempo  Integral  e  oferecer  formação  continuada  para  todos  os  agentes

educacionais do programa (gestores da SRE, escolas, professores).

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Encaminha propostas de alteração de ações relativas à ação Educação em Tempo

Integral do programa 015 - Educação para Crescer -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Existe a necessidade de ampliar os recursos humanos nas escolas pra o efetivo

suporte  aos  professores,  tendo  em  vista  a  situação  de  escolas  menores  que

raramente tem oportunidade de ampliar o quadro de pessoal, em razão do número

reduzido de alunos.

Proposta 5: Os profissionais designados para atuar no Proeti estão desqualificados.

Proposta 7: De acordo com a atual proposta, o projeto está perdendo o foco em

relação aos anos anteriores, por ser um projeto de grande importância nas escolas

mineiras, deveriam rever questões como:

- número de alunos;
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- carga horária de professor alfabetizador;

- perfil para os professores do projeto;

- mais recursos humanos para o projeto. Proposta 10: Os professores regentes de

turma e professor  de educação física trabalham com os alunos nos horários  pré-

estabelecidos no plano curricular, mas não tem quem trabalhe com os alunos depois

que esses professores vão embora. Principalmente no horário do almoço 12h as 13h.

Atualmente, nesse intervalo, a diretora fica com uma turma de 50 alunos e a vice-

diretora com outra de 50 alunos.

E nas sextas-feiras quem fica com os alunos no horário do módulo? A professora

eventual  está  desenvolvendo  os  planos  do  PIP  1  e,  as  vezes,  tem  que  cobrir

professora que entrou de licença saúde.

Nós  que  estamos  trabalhando,  educando,  orientando  o  aluno,  estamos  muito

preocupados.

Proposta 24:  A contratação de profissionais  que não correspondem ao perfil  do

trabalho proposto do PROETI, e que repetem práticas tradicionais do ensino regular,

tem obstruído a eficácia do programa, gerando abandono dos alunos. Proposta 25:

Auxiliar  o  reforço  escolar  no  contra-turno,  objetivando  atividades  diferenciadas

artísticas  e  culturais,  tornando  o  ambiente  escolar  prazeroso  e  atrativo  para  os

educandos  que  frequentam  o  mesmo.  Proposta  26:  Ampliar  o  atendimento  da

demanda e aumentar a qualidade do trabalho e tornar o projeto mais atrativo para os

alunos. Proposta 30: As turmas do aprofundamento de estudos no 9º ano do ensino

fundamental  e no 1º  ano do ensino médio terão mais consistência pedagógica se

estiverem vinculadas a uma proposta pedagógica contínua, com monitoramento das

ações em tempo real. Proposta 35: Proposta 39: Escolas de pequenos municípios

ficam prejudicadas por não conseguirem a demanda exigida pela See/MG e por não

ter professor efetivo. Proposta 54: .Melhorar o nível de ensino,

.Melhorar a postura do aluno

.tornar  cidadãos  preparados  para a  vida Proposta  59:  Reclamação de todas  as

escolas em relação ao horário do almoço e lacunas na formação oferecida.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.674/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Sandra de Oliveira Braga (Escola Estadual José Marciano Brandão

(Lagoa Formosa)) / Aparecida Maria Martins Pereira (Associação Comunitária Social

Cultural Desportiva - ASCD (Belo Horizonte)) / Graciele Mendes Trindade (Sindicato

dos Técnicos Agrícolas - Sintamig/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criar  nos  cursos  de  educação  profissionalizante  programas  específicos  para  os

alunos das escolas da zona rural ou pequenas cidades.

Proposta 254: Que possamos ter mais escolas com técnicas agrícolas, como fiz o

primário x fundamental restante em BH - em Frei Inocêncio - MG. Viemos para a

capital aos 14 anos, ou seja, a 40 anos, pois meu pai policial militar, reformou, então

continuei escola normal no Colégio Tiradentes - 5º BPM. Na Conferência de Cidades,

CERTIFICADO, me coloquei à disposição de ajudar no plantio de ervas medicinais e

flores para contenção do adensamento do solo.

Proposta 294: Abertura de escolas agrotécnicas.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Propõe a criação de cursos técnicos profissionalizantes para alunos de escolas do

campo ou em pequenos núcleos urbanos no âmbito de ações do PPAG 2012-2015.

AÇÃO:  4605  -  GESTÃO  DO  PROGRAMA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP)

JUSTIFICAÇÃO:

Os cursos de educação profissionalizante deveriam ter programas específicos para

alunos de escolas de zona rural ou pequenas cidades de maneira a capacitá-los para

trabalhar e permanecer na sua cidadezinha, no seio da família, evitando a saída para

as grandes cidades em busca de oportunidades de trabalho.  Seriam produtivos e

fariam produtivos os seus pequenos terrenos.

Proposta 254: Minha casa é no Barreiro onde tenho varanda, animais de estimação
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x codorna,  plantas  de todos os tipos,  pitanga,  vizinhos  preservam o  ambiente.  O

Barreiro aos 156 anos é um sonho, próximo à Serra do Rola Moça. Aponta para áreas

como o parque das águas, um verdadeiro paraíso.

Proposta 294: Os técnicos agrícolas formados em suas regiões tem como objetivo

melhorar os recursos do meio em que vivem.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.675/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Márcia Maria José Martins Andrade (Escola Estadual Sen Camilo

Chaves (Ituiutaba)) / Cacilda Elaine Torquato Winter (Superintendência Regional de

Ensino  (Uberaba))  /  Ariana de Oliveira  Souto  (Escola  Estadual  Professor  Chaves

(Uberaba))  /  Eliete  Botelho  Castro  Borges  (Superintendência  Regional  de  Ensino

(Uberaba))  /  Gleisson  Marques  Gonçalves  Costa  (Superintendência  Regional  de

Ensino  (Uberaba))  /  Eliete  Botelho  Castro  Borges  (Superintendência  Regional  de

Ensino  (Uberaba))  /  Roberto  Gonçalves  da  Silva  (Superintendência  Regional  de

Ensino (Uberaba)) / Rita de Cassia Costa Maia (Superintendência Regional de Ensino

(Patrocínio))  /  Douvânio de Oliveira Gomes (Superintendência Regional  de Ensino

(Monte  Carmelo))  /  Marta  Soares  Cardoso (Superintendência  Regional  de  Ensino

(Monte  Carmelo))  /  Wagner  Lemos  de  Rezende  (Superintendência  Regional  de

Ensino (Uberlândia))

PROPOSTA:

Contratar um professor para desenvolver o PIP 1.

Proposta  12:  Alterar  Ação  4187:  unidade  orçamentária  e  produto  unidade  de

medida:

- Unificação de equipes do PIP em todos os discursos oficiais;

- Definir apenas um gerente para o PIP Ensino Fundamental e dois coordenadores

para o PIP/ATC e PIP/CBC;

- Contemplar deslocamento dos analistas no Município-sede;

- Ampliar o quadro de pessoal da escola contemplando um professor recuperador

para o PIP.
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Proposta 13:  Elaborar  e efetivar  um instrumento direcionado para orientação do

trabalho e monitoramento das escolas mensalmente. Sugestão de instrumento online

que contenha a base de dados já disponibilizado pelo SIMADE e com as ações a

serem desenvolvidas mês a mês em todas as escolas acompanhadas pela equipe do

PIP-CBC, ou seja PIP II.

Proposta 21: Reservar recurso financeiro para o Plano de Intervenção Pedagógica -

ensino fundamental - destinado ao professores (inicialmente de língua portuguesa e

matemática), para a compra de material escolar, jogos pedagógicos, livros e outros

produtos  que  venham  colaborar  com  as  intervenções  de  cada  conteúdo.  Os

professores prestariam conta dos recursos à caixa escolar.

Proposta 45: Alteração de finalidade e regionalização da ação 4187:

- Em relação ao sistema de avaliação externa Simave e PIP, sugerimos como ação

sistemática prioridade ao Proeb como aquela que é dada ao Proalfa, ou seja, ações

durante o ano todo: monitoramento, capacitações, cronograma, material específico e

outros.

Proposta 56: Estender o PIP para o ensino médio e, por meio das intervenções

pedagógicas, garantir a elevação dos índices de desempenho dos alunos.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Sugere modificações em ações do Programa de Intervenção Pedagógica - PIP -,

que integra o Programa 15 - Educação para crescer -, do PPAG 2012-2015.

AÇÃO:  4187  -  PROGRAMA  DE  INTERVENÇÃO  PEDAGÓGICA  -  ENSINO

FUNDAMENTAL - PIP/EF

JUSTIFICAÇÃO:

Atualmente o professor eventual atende três situações, que podem ser simultâneas:

PIP, licenças, módulo de tempo integral. A professora eventual, está na escola para

eventualidades. Ela tem que desenvolver o PIP 1, mas quando uma professora entra

de licença saúde, a eventual é quem fica na sala de aula até a contratação de outra

professora.  Como  poderá  atender  o  PIP  1,  tempo  integral  e  licença  saúde

simultaneamente?
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É angustiante para a direção da escola lidar com essa situação.

Proposta 12: No discurso das autoridades está sempre separando o PIP 1 do PIP 2.

Proposta 13: - Melhorar a otimização do tempo e a ampliação da qualidade dos

serviços prestados pela equipe de analistas do PIP;

- Alinhamento das ações realizadas em tempo real, considerando que nem todos os

analistas  do  PIP  II  tem  formação  específica  em  Pedagogia,  lembrando  que  a

formação da equipe do PIP II  é composta por  professores dos oito  conteúdos do

ensino fundamental.

Proposta  21:  Já existe  nas escolas  recurso que poderia  ser  utilizado para esta

finalidade.  No  entanto,  na  moiraria  delas  alguns  professores  usam  seus  próprios

recursos pra custear despesas com esses materiais pedagógicos. Proposta 45: As

ações sugeridas acima podem contribuir  para a melhoria da qualidade do ensino,

melhora  significativa  no  desempenho  dos  alunos,  elevação  dos  níveis  de

desempenho das instituições de ensino; melhora das relações interpessoais dentro e

fora da escola e fortalecer os alunos diante da alta vulnerabilidade social.

Proposta  56:  Para  dar  continuidade ao trabalho  dos  analistas  e  professores  do

ensino fundamental, concluindo no ensino médio.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.676/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Andrea Maria  Ferreira  (Escola  Estadual  Ordália  Rocha Mundim

(Monte Carmelo)) / Andrea Pimentel Álvares Campos (Superintendência Regional de

Ensino (Paracatu))  /  Celia  Regina Donato Caetano (Superintendência Regional  da

Fazenda (Uberaba))  /  Sebastiana Aparecida Moreira  (Escola Estadual  Padre José

André Caldeira Coimbra (Presidente Olegário)) / Flávia de Cássia Rodrigues Oliveira

(Superintendência Regional de Ensino (Patos de Minas)) / Maria das Graças Lemos

(Escola Estadual Abílio Caixeta Queiroz (Patos de Minas)) / Maria de Fátima Landim

Alves e Goulart (Escola Estadual Marcolina de Barros (Patos de Minas)) / Francisca

Natalia Nunes Borges (Escola Estadual Adelaide Maciel (Patos de Minas)) /  Paulo

César  Silvano  (Escola  Municipal  Atanásio  Couto  (Francisco  Badaró))  /  Elizeu
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Nogueira de Carvalho (Escola Estadual Zico Mendonça (São Gonçalo do Abaeté)) /

Antonio Machado da Silva (Instituição não informada) / Maria Isabel Ferreira Machado

(Escola  Estadual  Coronel  Cristiano (Lagoa  Formosa))  /  Maria  América  de  Fátima

Moura (Escola Estadual Dr. Eduardo Montandon (Araxá)) / Ises Maria Gomes Cintra

(Instituição não informada) / Maria das Graças Lemos (Escola Estadual Abílio Caixeta

Queiroz (Patos de Minas)) / Eleina Martins de Andrade (Escola Estadual Professor

Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Araxá)) / Maíra da Cunha Pinto Colares (Conselho

Regional do Serviço Social - CRESS 6ª Região (Belo Horizonte)) / Dinéia Aparecida

Domingues (Instituição não informada) / Maria Alice da Silva (Oficina de Imagens -

Comunicação e Educação (Belo Horizonte))  /  Joyce Terezinha Vieira Cota (Minist.

Público  -  Promotoria  de  Justiça  Infância  e  Juventude  (Belo  Horizonte))  /  Joyce

Terezinha Vieira Cota (Minist. Público - Promotoria de Justiça Infância e Juventude

(Belo  Horizonte))  /  Joyce  Terezinha  Vieira  Cota  (Minist.  Público  -  Promotoria  de

Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Instituir  em  cada  município  uma  equipe  multidisciplinar  para  atender  alunos  e

famílias  com  necessidade  de  atendimento  educacional  especializado,  que  possa

diagnosticar as reais condições desses alunos com dificuldade de aprendizado. Essa

equipe será integrada por médico, psicólogo, psicopedagogo e assistente social.

Proposta 11: Criar nas escolas públicas o NAP - Núcleo de Atendimento Psicológico

-  de  apoio  aos  educandos  e  funcionários  das  escolas  e  ainda  com  equipe

multidisciplinar - orientador, assistente educacional e, se possível, outros. Proposta

17: Incluir um psicólogo e um assistente social para auxiliar a família.

Proposta  34:  Necessitamos  de  implementação  de  profissional  habilitado  em

psicologia ou assistente social.

Proposta  36:  Que  seja  viabilizado  para  as  escolas  profissionais  na  área  de

psicologia  e  orientação.  Principalmente  para  as  escolas  de  anos  iniciais.  Numa

sociedade tão carente e "desorientada", um profissional para apoiar o trabalho da

escola, e isso influenciará muito a aprendizagem e a construção do nosso aluno.

Proposta 44: Inclusão de um assistente social no quadro de pessoal das escolas

estaduais.
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Proposta 52: Proponho a contratação de profissionais da área de saúde (psicólogo

ou psicopedagogo) para atender aos casos graves de abuso infantil, principalmente

por parte de familiares.

Proposta 53: Contratar uma equipe multifuncional, com um representante de cada

setor.  O  professor  tem  que  cumprir  o  currículo  básico  comum.  É  difícil  para  o

professor  conhecer  a  realidade  dos  alunos.  Precisa-se  de  psicopedagogos,

psicólogos e até assistente social

Proposta 123: Retornar com a ação "Acompanhamento Social nas Escolas", com as

metas físicas e financeiras de 2012.

Proposta 125: Criar ação nova que implemente equipe multiprofissional de apoio

nas  unidades  escolares  para  o  atendimento  educacional  de  alunos  do  ensino

fundamental com deficiência.

Proposta 129: Retornar com a ação "Rede a Acompanhamento Social nas Escolas".

Proposta 154: Incluir ação nova, no Programa 271 - Melhoria da Educação Básica -,

que  vise  o  apoio  de  equipe  multiprofissional  nas  unidades  escolares  para  o

atendimento educacional de alunos do ensino médio com deficiência.

EMENTA:

Propõe a restauração da ação "Rede de Acompanhamento Social nas Escolas" do

Programa 015 - Educação para Crescer -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

As escolas não contam com profissionais aptos para definir quais deficiências ou

limitações  os  alunos  possuem,  que  os  impede  de  aprender  no  ensino  regular.

Proposta  11:  Diante  da  realidade  de  problemáticas  relacionadas  à  violência,

indisciplina  e  a  demanda  de  situações  relacionadas  à  orientação  vocacional,

perspectiva da iniciativa e encaminhamento para o trabalho, é necessária a atenção

às questões que oportunizam a melhor fomentação das orientações direcionadas aos

alunos dentro das escolas. Proposta 17: O psicólogo irá auxiliar o aluno quando o

mesmo  apresentar  distúrbios  de  aprendizagem  ou  interfira  na  aprendizagem.  O

psicólogo poderá estender este apoio à família, já que hoje a família apresenta-se

muitas vezes sem estrutura. O assistente social irá permear ações de auxílio junto a

essa família. Uma equipe multidisciplinar poderá auxiliar com maior eficácia, já quer o
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foco  é  o  aluno  com  prioridade  de  alfabetização  e  letramento.  Proposta  34:  O

profissional  citado  atuará  dentro  da  escola  como  grande  apoio  em  melhorar  a

aprendizagem do aluno,  uma vez que a  necessidade de assistir  a  vida  afetiva  e

intelectual  contribuindo  na  disciplina,  desenvolver  trabalho  quanto  os  problemas

sociais  (drogas  e  prostituição,  gravidez  na  adolescência,  evasão  e  repetência  e

conflitos familiares). trabalhar com ensino médio com orientação vocacional. Proposta

36: A observação da realidade e a necessidade é "visível" e "gritante". Proposta 44: O

assistente social no quadro das escolas se justifica para trabalhar a família do aluno

evadido e os conflitos familiares e sociais que afetam a aprendizagem dos alunos.

Outra questão que prejudica o desempenho escolar dos alunos é o trabalho infantil

escravo  e  crianças  nos  faróis,  que  fogem  a  competência  dos  educadores  na

abordagem das famílias dessas crianças. O assistente social educacional atuaria com

os  educadores  na  mediação  desses  problemas  em  prol  da  aprendizagem  e  a

integralidade da educação. Proposta 52: Hoje nos deparamos nas escolas com vários

casos de psicoses que já são comuns em várias classes sociais e que é maior ainda

nas classes menos favorecidas.  Proposta 53:  Conter  evasão escolar,  violência na

escola e falta de aprendizagem. Proposta 123: A proposta é mais uma medida com a

finalidade de implementação da Lei  nº 16.837/2007. Proposta 125:  Assegurar,  nas

unidades  escolares  do  ensino  fundamental,  recursos  humanos  necessários  à

educação inclusiva, mediante parcerias nas áreas de educação, saúde, assistência

social e outras afins, para o atendimento educacional de alunos com deficiência.

O Estado deverá apoiar,  também, os municípios para que a ação contemple as

redes municipais de ensino. Proposta 129: A ação não deve ser excluída. Tem origem

em  emenda  popular.  Explicitada  no  PPAG,  garante  recursos,  visibilidade  e

monitoramento.  Deve  abranger,  também,  o  ensino  fundamental.  Proposta  154:

Assegurar, às unidades escolares do ensino médio, recursos humanos necessários à

educação inclusiva, mediante parcerias nas áreas de educação, saúde, assistência

social  e  outras  áreas  afins,  para  o  atendimento  educacional  de  alunos  com

deficiência.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.677/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Názara Maria Naves S. Borges (Escola Estadual Elias de Moraes

(Monte  Carmelo))  /  Fausto  Reis  Nogueira  (Superintendência  Regional  de  Ensino

(Monte Carmelo))  / Maria América de Fátima Moura (Escola Estadual Dr.  Eduardo

Montandon  (Araxá))  /  Marluce  Alves  Ferreir  Justino  (Rotary  Club  de  Ituiutaba

(Ituiutaba)) / Ivone Ribeiro da Silva Borges (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Rede  física,  adquirir  terreno  nas  proximidades  da  escola,  para  construção  de

quadra coberta em ampliação do pátio da escola.

Proposta 29: Alteração da Ação 4593:

Agilizar  o  processo  de  contenção  de  escolas  novas  que  não  possuem  prédio

próprio. Proposta 38: Rever o processo de descentralização, autorização ou demanda

para melhorias ou reforma da rede física das escolas. É preciso muito mais agilidade

no processo, e principalmente uma "independência" da "vinculação política", uma vez

que nem todos os diretores têm acesso ou conhecem um político que possa ajuda-

los. Tem que ser democrático e justo.

Proposta 51: Que toda escola que tem o tempo integral deveriam ter quadra coberta

e refeitório completo e curso de oficinas básicas para alunos do projeto.

Proposta 60: Agilizar e priorizar a liberação dos recursos para reforma da Escola

Estadual Lia Salgado, de Araxá.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA

EMENTA:

Propõe  modificações  em  ações  relativas  à  infraestrutura  das  escolas  estaduais

constantes do Programa 017 - Pró-Escola -, do PPAG 2012-2015.

AÇÃO:  4593 -  GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

A Escola Estadual Dias de Moraes não tem espaço para construção de quadra,
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apenas um pequeno pátio sem cobertura,  onde acontecem as aulas de educação

física e recreação. A escola conta hoje com quase 600 alunos em turmas regulares,

turmas de PAV, turmas do Proeti e salas de recurso com o AEE. Para melhorar a

qualidade  das  aulas  e  atender  a  demanda  da  escola  é  necessária  uma  quadra

coberta  ou  pelo menos  um pátio  coberto.  Proposta  29:  A E.  E.  de  Dolearina,  no

Município  de  Estrela  do  Sul,  funciona  em  prédio  da  prefeitura  em  regime  de

coabitação com escola  municipal,  em prédio  em PÉSSIMAS condições,  que está

dependendo da transferência de um terreno abandonado pertencente ao DER/MG

para a SEE/MG. Proposta 38:  A observação de escolas que mesmo em situação

precária não conseguem uma reforma e em contrapartida outras recebem com mais

frequência. É preciso maior critério ao avaliar as necessidades. Proposta 51: Estes

alunos estão em situação de risco. Na minha escola temos quatro turmas do tempo

integral e nesta escola tem nove anos que não ganhamos nada de construção, não

temos  refeitório,  quadra,  banheiros  apropriados  para  este  programa  do  tempo

integral.  Sabendo  que  a  comunidade  da  nossa  região  de  pendem  do  T.  I.  para

trabalharem Proposta 60: Existe um desvio entre SRE e SEE, um joga para o outro.

Enquanto  uma escola  recebe recurso  para  reformar  tudo,  a  outra  só  recebe  um

pequeno recurso para reformar banheiros. A diretora cobra, corre atrás, mas parece

politicagem. Enviei uma planilha em 2006, cobrei  o tempo todo. Me devolveram a

mesma em 201. O telhado da escola está precário e escola fica feia, necessita de

reforma geral.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.678/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Magda Maria Fuquisato da Silva (Escola Estadual Padre Clemente

de Maleto (Campos Altos)) / Cícero Aparecido Coimbra (Superintendência Regional

de Ensino (Ituiutaba)) /  Maria de Fátima Landim Alves e Goulart  (Escola Estadual

Marcolina  de Barros  (Patos de Minas))  /  Eliete  Aparecida Martins  Borges (Escola

Estadual Marlene Martins Reis (Pratinha)) / Maria do rosário Freitas (Instituição não
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informada) / Maria Célia de Oliveira (Superintendência Regional de Ensino (Patos de

Minas))

PROPOSTA:

Possibilitar  a abertura de cursos técnicos profissionalizantes em municípios com

menos de 50 mil habitantes. Proposta 14: Educação Profissional - PEP

4605 - Gestão do Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional

Sugestão para uma qualificação profissional de melhor qualidade, juntamente com

a geração de emprego e renda.

Parceria entre SEE e associações comerciais para a absorção de mão de obra

formada no PEP.

Proposta  31:  Ao  invés  de  disponibilizar  recursos  para  as  escolas  técnicas

particulares,  disponibilize  os  recursos  para  as  escolas  estaduais  oferecerem  os

cursos no turno noturno.

Proposta 41: Ampliar as vagas e implantar cursos técnicos profissionalizantes em

cidades que tenham demanda.

Proposta 48: Realização de oficinas profissionalizantes para alunos das turmas de

do Projeto Acelerar para Vencer - PAV, especialmente para os que estão encerrando o

curso.

Proposta 62: Aos alunos matriculados no Programa - PEP, criar uma ferramenta de

matrícula, concomitante, no canal Saúde - moodle, para fazer cursos on-line de forma

que,  além  de  um  curso  técnico,  o  aluno  possua  também,  conhecimento  em

determinadas áreas de formação.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Sugere a ampliação do Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional -

PEP - no âmbito do PPAG 2012-2015.

AÇÃO:  4605  -  GESTÃO  DO  PROGRAMA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP)

JUSTIFICAÇÃO:

Nossos  alunos  são  obrigados  a  se  dirigirem  às  cidades  mais  próximas  para



1032
____________________________________________________________________________

cursarem o PEP e outros cursos oferecidos em escolas estaduais. Temos demanda,

espaço  físico,  profissionais  e  não  temos  autorização  para  abertura  de  cursos

"escolhidos" pelos nossos alunos.

Proposta 14: Nas escolas estaduais que trabalham com a educação profissional,

receber  apoio  da  SEE  através  da  integração  e  participação  dos  CDLs,  clubes,

associações comerciais e de serviços, sindicatos e prefeituras no sentido de parcerias

para viabilizar a absorção desses alunos. Se houver uma implementação através da

SEE, acredito que aumentará a questão de emprego e renda. Não esquecendo que o

aluno do curso profissional pode atuar numa área de atuação enorme.

Proposta  31:  As  escolas  estão  com  salas  ociosas.  Sabemos  que  as  técnicas

particulares estão tendo recursos com abundância e economizam com material para

os alunos.

Proposta 41: Em município onde tem uma população menor os alunos tem que se

deslocar  para  outras  cidades  para  fazer  os  cursos  técnicos,  sendo  que em  suas

cidades  de  origem  existe  clientela,  espaço  físico  e  demanda  suficiente  para  a

abertura  de  cursos.  Proposta  48:  Estes  alunos  geralmente  estão  em situação  de

vulnerabilidade  e  risco  social.  o  fato  de  estarem  no  PAV  indica  esta  situação.

Precisam sair da ociosidade.

Proposta  62:  Muitas  vezes  ao  designar  um  servidor,  para  atuar  como  ATP  -

Assistente Técnico da Educação Básica, ele possui um diploma de curso técnico, mas

não tem nenhum conhecimento para atuar em escolas. Seria uma maneira de engajá-

lo no mercado de trabalho seja público ou privado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.679/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Carla Ribeiro de Lima Paranaiba (Superintendência Regional de

Ensino (Ituiutaba))

PROPOSTA:

Elaboração e distribuição de material didático (apostilas) para os alunos do 1º ao 9º

ano do ensino fundamental, direcionadas ao trabalho dos professores que atendam



1033
____________________________________________________________________________

esses alunos, de acordo com as matrizes curriculares adotadas pelo Estado.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015 sugerindo a elaboração e a

distribuição  de  material  didático  para  os  alunos  do  1º  ao  9º  ano  do  Ensino

Fundamental, direcionado ao trabalho dos professores, de acordo com as matrizes

curriculares adotadas pelo Estado.

JUSTIFICAÇÃO:

O  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  tem  sido  para  o  professor  o  único

instrumento  orientador  e  organizador  de  seus  trabalhos,  desviando  sua  ação  da

proposta do Estado quanto às matrizes curriculares adotadas, o que vem justificando

a rejeição do livro didático. Considerando que esse material precisa ser também e,

antes de tudo, "adotado" pelas escolas estaduais, sua utilização deve ser monitorada

até  a  decisão  de  sua  implementação  definitiva  ou  não,  conforme  análise  do

monitoramento e dos resultados das avaliações externas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.680/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Romario Gerson Galdino (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Plano de orientação pedagógica mais inteligente e satisfatório, com padronização

da maneira de se transmitir  conhecimento com variáveis e alcançar a satisfação e

bem  estar  de  todos  os  envolvidos  na  educação,  incluindo  equipe  psicológica,  e

promovendo  palestras  motivacionais  periódicas  e  incisivas  sobre  DST,  primeiros

socorros, empreendedorismo, normas de conduta.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015 para a elaboração de plano

de orientação pedagógica, que contenha padronização da maneira de se transmitir

conhecimento  e  promoção  de  palestras  motivacionais  periódicas  sobre  DST,

primeiros socorros, empreendedorismo e normas de conduta.

JUSTIFICAÇÃO:
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É preciso preparar nossos jovens para o futuro e trabalhar a motivação de todos os

envolvidos na educação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.681/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Wagner Lemos de Rezende (Superintendência Regional de Ensino

(Uberlândia))

PROPOSTA:

Criação  de  um  cargo  de  assessor  jurídico  (concurso  público)  dentro  das

Superintendências Regionais de Ensino.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015 para a criação de cargo de

assessor jurídico nas Superintendências Regionais de Ensino, com provimento via

concurso público.

JUSTIFICAÇÃO:

Atender a grande demanda de processos judiciais e administrativos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.682/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Susie Adriane Silva Pereira (Superintendência Regional de Ensino

(Monte Carmelo)) / Eliete Aparecida Martins Borges (Escola Estadual Marlene Martins

Reis (Pratinha))

PROPOSTA:

A composição nos quadros das escolas estaduais do profissional técnico ou analista

em informática.

Proposta 32: Designar um profissional para trabalhar no laboratório de informática.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA

EMENTA:
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Propõe a ampliação do quadro de profissionais nas escolas para manutenção dos

equipamentos dos laboratórios de informática no âmbito do Programa 17 - Pró-Escola

-, no PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Existe necessidade de manutenção das máquinas/equipamentos dos laboratórios

de informática das escolas.

Proposta 32: Precisamos de um profissional para assessorar alunos e professores

na E. E. Marlene Martins Reis.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.683/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Romario Gerson Galdino (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Promover durante as férias de janeiro uma olimpíada de conhecimento de Minas

Gerais com os alunos de maior desempenho escolar de cada Município selecionados

para participar da olimpíada.

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  PPAG  2012-2015  para  a  promoção  das

Olimpíadas de Conhecimento de Minas Gerais, durante as férias de janeiro, com a

participação de alunos selecionados entre os de maior desempenho escolar de cada

Município.

JUSTIFICAÇÃO:

É preciso preparar nossos jovens para o futuro e trabalhar a motivação de todos os

envolvidos na educação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.684/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE:  Maria  de  Fátima  Landim  Alves  e  Goulart  (Escola  Estadual

Marcolina de Barros (Patos de Minas)) / Ivone Ribeiro da Silva Borges (Instituição não
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informada) / Zulma Moreira de Melo (Escola Estadual Professor Luiz Antônio (Araxá))

PROPOSTA:

Proponho que as escolas com mais de 1.000 alunos sejam contempladas com um

Diretor Administrativo e um Diretor Pedagógico.

Proposta  55:  Designar  professores  para  atuarem  nas  bibliotecas  e  como

professores  eventuais  nas  escolas  com  13  turmas  nos  dois  turnos  (escolas

consideradas pequenas).  Proposta 61:  Disponibilizar  um professor  específico para

atendimento no laboratório de ciências, auxiliando o professor de turma.

Proposta 61: Disponibilizar um professor específico para atendimento no laboratório

de ciências, auxiliando o professor de turma.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Sugere ampliação do número de professores para o reforço escolar e ensino do uso

da biblioteca no âmbito do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Administrar  escolas  com  1.500  e  2.300  alunos,  tanto  pedagogicamente,  e

administrar  o  financeiro,  as  construções,  reparos  e  outras  demandas  é  muito

estressante  para  uma  só  pessoa.  Os  resultados  seriam  bem  melhores.  Aí  sim

alcançaríamos uma escola de excelência.

Proposta  55:  A escola não tem esses profissionais  nos dois  turnos  e  fica difícil

desenvolver projetos de leitura e literatura com o profissionais apenas em um turno. O

professor eventual atende as atividades do PIP, trabalhando no reforço para alunos

com dificuldade.

Proposta 61: Auxiliar o professor da turma, uma vez que é impossível ao professor

se deslocar com 40 alunos para manipular tubos, produtos químicos e outros.

A escola dispõe de laboratório bem equipado e que precisa ser mais utilizado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.685/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
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PROPONENTE: Selma Chaves Moreira Vargas (Instituição não informada) / Eleina

Martins  de  Andrade  (Escola  Estadual  Professor  Luiz  Antônio  Corrêa  de  Oliveira

(Araxá)) / Susie Adriane Silva Pereira (Superintendência Regional de Ensino (Monte

Carmelo))

PROPOSTA:

Alteração do nome do programa Professor da Família para "Educação Acadêmica

Integrada"  ou  "Escola  Família"  e  contratação  de  assistentes  sociais  para

acompanhamento  das  visitas  nas  escolas  e  residências.  Proposta  27:  Trazer  o

Professor da Família para Araxá.

Proposta  46:  Ampliação  do  número  de  municípios  e  escolas  atendidas  pelo

programa Professor da Família.

EMENTA:

Sugere alteração do nome da ação 1025 - Professor da Família -, do Programa 015

- Educação para Crescer -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Os pais não estão preparados para um acompanhamento da vida escolar dos filhos.

São desmotivados e não têm tempo para participar das aulas com o filho durante o

dia. Para esses pais terem um preparo, seria interessante o retorno do mobral, mas

com outro nome, mais moderno, trabalhando o que os alunos têm mais dificuldade:

português (interpretação de texto) e matemática à noite, período este que os pais

estão com mais disponibilidade e vão se sentir mais úteis.

Proposta 27: Ajudar a escola a identificar os problemas sociais dos alunos, evitando

a evasão escolar.

Proposta 46: - Aumentar a participação dos pais dos alunos do ensino médio na

vida escolar de seus filhos

- ampliar e elevar o nível de escolaridade da população que deixou de estudar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.686/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Antonio Ernani de Carvalho (Escola Estadual Maria de Magalhães
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(Araxá))  /  Elizeu  Nogueira  de  Carvalho  (Escola  Estadual  Zico  Mendonça  (São

Gonçalo do Abaeté))  /  Francisca Natalia Nunes Borges (Escola Estadual  Adelaide

Maciel  (Patos de  Minas))  /  Marcia de Fatima Brito  (Superintendência Regional  de

Ensino (Monte Carmelo)) / Maria das Graças Lemos (Escola Estadual Abílio Caixeta

Queiroz (Patos de Minas)) / Flávia de Cássia Rodrigues Oliveira (Superintendência

Regional  de  Ensino  (Patos  de  Minas))  /  Maria  Isabel  Ferreira  Machado  (Escola

Estadual Coronel Cristiano (Lagoa Formosa)) / Paulo Cezar de Almeida (Instituição

não informada) / Sebastiana Aparecida Moreira (Escola Estadual Padre José André

Caldeira Coimbra (Presidente Olegário))

PROPOSTA:

Aplicação da bolsa para alunos do Pronatec com auxílio financeiro para os alunos

se manterem nos cursos.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015 para a promoção de auxílio

financeiro (bolsa de estudos) para alunos do Pronatec, com vistas à sua permanência

nos cursos.

JUSTIFICAÇÃO:

A bolsa para alunos do ensino médio seria um incentivo aos jovens para estudar

com entusiasmo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.687/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Sandra de Oliveira Braga (Escola Estadual José Marciano Brandão

(Lagoa Formosa))

PROPOSTA:

Criação de bolsa-estudo para os alunos do ensino médio.

REDE: 1 -

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  PPAG  2012-2015  para  criação  de  bolsa-

estudo para os alunos do Ensino Médio, com vistas a garantir sua permanência na
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escola.

JUSTIFICAÇÃO:

Alunos do ensino médio deveriam receber uma bolsa-estudo que viabilizassem sua

permanência na escola, muitos saem por necessidades de trabalho para seu sustento

ou de familiares.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.688/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE:  Marta  Soares  Cardoso  (Superintendência  Regional  de  Ensino

(Monte Carmelo)) / Maria das Graças Lemos (Escola Estadual Abílio Caixeta Queiroz

(Patos  de  Minas))  /  Maria  de  Fátima  Landim  Alves  e  Goulart  (Escola  Estadual

Marcolina  de  Barros  (Patos  de  Minas))  /  Lindaura  Ferreira  Vaz  Barreto

(Superintendência  Regional  de  Ensino  (Uberaba))  /  Dinéia  Aparecida  Domingues

(Instituição não informada) / Andreia Cirina Barbosa de Paiva (Depart. de Estradas de

Rodagem  do  Est.de  MG  -  DER-MG  (Belo  Horizonte))  /  Clever  Alves  Machado

(Instituição  não  informada)  /  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  silva  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:

Formação  continuada  -  maior  investimento  na  formação  dos  professores  da

educação  básica,  em  polos,  com  abrangência  para  todos  os  educadores  e  não

apenas  para  os  multiplicadores  (tanto  para  a  formação  tecnológica  quanto  a  de

conhecimento científico). Proposta 18: 1. Proponho que as capacitações oferecidas

para  docentes  sejam  presenciais  e  que  haja  uma  forma  de  avaliação  a  que  se

submetam  e  caso  sejam  reprovados  nessa  avaliação,  impedidos  de  atuar  por

períodos determinados, até que sejam aprovados.

Proposta  28:  Que se  priorizem as áreas de  Matemática,  Física  e  Química com

cursos de formação continuada e incentivo a essas áreas para que tenhamos maior

número  desses  professores  e  que  passem por  avaliação anual,  pois  os  mesmos

estão escassos (estes cursos devem ser presenciais). Proposta 40: Dar continuidade

na oferta do curso de mestrado profissional (parceria SEE/UFJF) expandido para o
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acesso de todos os profissionais da educação.

Proposta 124: Inclui no PPAG e LOA o nome fantasia usado para dar visibilidade a

uma  ação.  Por  exemplo:  incluir  o  nome  Magistra  na  ação  1086.  Proposta  155:

Elaborar projeto estruturado, contínuo e permanente de capacitação de professores

na área de educação para o trânsito. Proposta 157: Trabalhar nas salas de aulas, em

virtude de diretriz estabelecida pela See/MG, o tema "educação para o trânsito" e,

não apenas, visitas à transitolândia e outras ações esporádicas. Proposta 302: Nova

ação: Realizar cursos de formação de professores do Estado de MG em educação

para as relações étnico-raciais e para o ensino de História e cultura afrobrasileira e

africana.

Finalidade; Educação para as relações étnico-raciais e promoção e implementação

de políticas públicas de reparação e inclusão de negros, indígenas, ciganos e demais

povos discriminados.

Meta física: 3.000 professores

Meta financeira: 300.000,00 Proposta

329:  -  Implementação na rede estadual  de  educação das  diretrizes  curriculares

nacionais  para  o  ensino  da  história  e  cultura  africana  e  afro-brasileira  e  para  a

educação para as relações étnico-raciais

- Promover concurso de redação "Lélia Gonzales" , em parceira com a SEE e o

Fórum de Educação e Diversidade Étnico Racial

- Realizar cursos de formação de professores para as relações étnico-raciais e para

o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira

- Elaboração das diretrizes curriculares estaduais para o ensino da história e cultura

africana e afro-brasileira e para a educação para as relações étnico-raciais

-  mapeamento  das  ações  de  inclusão  da  temática  negra  na  educação  já  em

andamento nas escolas do Estado

-  Promover  encontro  de  professores  e  professoras  para  apresentação  de

experiências de implementação da Lei n° 10.639/2003

Proposta  460:  Capacitar  de  forma permanente  e continuada os  profissionais  da

educação do ensino fundamental e médio no campo da educação para o trânsito, por

meio de programas presenciais e à distância focados na promoção da cidadania, na
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garantia do direito de ir e vir e estar em segurança em espaços e vias públicas na

legitimação de valores éticos e na preservação da vida.

Meta financeira R$1.000.000,00.

EMENTA:

Sugere  alterações  em  ações  que  tratam  da  formação  e  desenvolvimento

profissional de educadores no âmbito do Programa 17 - Pró-Escola do PPAG 2012-

2015

JUSTIFICAÇÃO:

As  ações  sugeridas  acima  podem  contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  do

ensino,  melhora  significativa  no  desempenho dos  alunos,  elevação dos  níveis  de

desempenho das instituições de ensino; melhora das relações interpessoais dentro e

fora da escola e fortalecer os alunos diante da alta vulnerabilidade social. Proposta

18:  1.  Um  dos  maiores  problemas  enfrentados  nas  escolas  é  o  despreparo  dos

docentes. Não apresentam postura adequada diante dos alunos. Sendo assim, além

de não ajudar, ainda atrapalham aqueles cuja postura é firme e correta, gerando o

caos da desorientação que ora observamos.

Proposta 28: Conseguir profissionais das áreas de matemática e física competentes

está  ficando difícil.  Portanto  essas  áreas  devem ser  incentivadas.  Além disso,  há

professores  de  química  trabalhando  em  física  por  serem  excedentes.  Que  os

excedentes sejam remanejados para outra escola. Ou que os professores excedentes

ou em ajustamento funcional na área de química trabalhem auxiliando os professores

de ciência nos laboratórios. Proposta 40: Necessidade de melhoria da formação dos

educadores.  Proposta  124:  Maior  visibilidade  das  ações  de  governo  facilitando  o

controle  social.  Proposta  155:  Considerando  que  os  acidentes  de  trânsito  são

considerados um grave problema de saúde pública pela OMS; que as estatísticas

registram altos  índices de  acidentes  na  faixa  etária  dos 5 aos  14  anos;  e que a

educação para o trânsito está prevista no CTB como conteúdo transversal, considero

a proposta fundamental. Proposta 157: Considerando que os acidentes de trânsito

são considerados um grave problema de saúde pública pela OMS; que as estatísticas

registram altos  índices de  acidentes  na  faixa  etária  dos 5 aos  14  anos;  e que a

educação para o trânsito está prevista no CTB como conteúdo transversal, considero
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a  proposta  fundamental.  Proposta  302:  Implementar  as  diretrizes  curriculares

nacionais  para  o  ensino  de  história  e  cultura  africana  e  afrobrasileira  e  para  a

educação das relações  étnico-raciais  -  Leis  10.639/2003 e 11.645/2008.  Proposta

329:  Implementar  as  diretrizes  curriculares  nacionais  para  o  ensino  da  história  e

cultura africana e afro-brasileira e para a educação para as relações étnico-raciais/

Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008. Proposta 460: Essa proposta foi referendada

no Ciclo de Debates Siga Vivo - Pelo fim da violência no trânsito realizado pela ALMG

em reuniões ocorridas no Estado de MG, com a participação da sociedade. O Comitê

Gestor de Trânsito, CGTRAN, que tem participação dos órgãos do Sistema Nacional

de Trânsito e entidades parceiras também apoia ações que objetivem introduzir  o

tema "trânsito" nas escolas mineiras.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.689/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Wagner Lemos de Rezende (Superintendência Regional de Ensino

(Uberlândia))  /  Catilene  Pereira  Rodrigues  (Assoc.  Comunitária  dos  Moradores

Comunidade Córrego Nacísio (Araçuaí))  /  Dinéia Aparecida Domingues (Instituição

não informada) / Maria Izabel Vieira (Câmara dos Deputados (Brasília))

PROPOSTA:

No reinventando o ensino médio, propomos que sejam oferecidos cursos na matriz

curricular específica para atender aos alunos da zona rural.

Proposta 65:  Implantação do ensino médio na comunidade rural  do Córrego do

Narciso, município de Araçuaí.

Proposta 199:  Alteração da unidade de medida da Ação 1008 - Reinventando o

Ensino Médio - para "Escolas".

Proposta 287:  Construção de uma escola para ensino  de nível  médio no  bairro

Veneza, utilizando se for o caso recursos do programa Travessia.

Proposta 206: Ampliar o número de escolas de ensino médio nas cidades da região

metropolitana (para atender  100% da demanda,  dispensando os municípios  desta

responsabilidade).
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EMENTA:

Sugere alterações na ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio -, do Programa

015 - Educação para Crescer -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Para manter o aluno no campo, dando oportunidade a ele de trabalhar com sua

própria comunidade.

Proposta  65:  A comunidade  está  situada  a  25  km  da  sede  do  município  e  a

ausência  do  ensino  médio  tem  obrigado  as  crianças  que  completam  o  ensino

fundamental a se deslocarem para escolas muito distantes.

Proposta 199: Maior coerência entre proposta e finalidade das ações. Proposta 287:

Só existe uma escola nas proximidades do bairro Veneza, onde os alunos que se

formam no ensino fundamental são transferidos ou têm que ir para outros bairros.

Proposta 206:

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.690/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Zulma Moreira de Melo (Escola Estadual Professor Luiz Antônio

(Araxá))

PROPOSTA:

Criação de unidade de Superintendência Regional de Ensino em Araxá, por meio do

desmembramento da SRE Uberaba que hoje conta com 25 cidades.

As cidades de Campos Altos e outras da mesma região, portanto mais próximas a

Araxá, fariam parte da SRE Araxá.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015 para criação de unidade de

Superintendência Regional de Ensino em Araxá, por meio do desmembramento da

SRE Uberaba.

JUSTIFICAÇÃO:

Araxá  conta  hoje  com  15  escolas  estaduais  que  se  destacam  nos  projetos  e

expectativas  da  SEE.  É  complicado  e  oneroso  para  o  servidor  se  deslocar
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constantemente a Uberaba para resolver problemas funcionais ( licença, promoção e

outros). Desestimula o trabalho e Araxá corresponde a todas as expectativas da SEE.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.691/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Elias Esteves Alves (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Parceria entre Governos municipais do Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha com o

Governo  do  Estado  e  Governo  Federal  para  atração  de  indústrias  no  Vale  do

Jequitinhonha, por meio de isenção fiscal parcial ou total.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 40 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4629 - Promoção, Atração e Retenção

de Investimentos -, do PPAG 2012-2015, para o estabelecimento de parceria entre os

governos municipais do Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha com o governo do Estado

e o governo federal,  para atração de indústrias para o Vale do Jequitinhonha, por

meio de isenção fiscal, parcial ou total.

AÇÃO: 4629 - PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

JUSTIFICAÇÃO:

Geração de emprego e renda.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.692/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Marlice  Ornelas  Lúcio  (Associação Arte Luz do  Bairro  Est.  Luz

(Itaobim)) / Marcus Vinicius Costa (Instituição não informada) / Wellington Gonçalves

dos Santos (Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:
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Destinar recursos pra a realização do Festivale.

Proposta 111: Realização do Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha.

Meta financeira: R$1000.000,00 Proposta 215: Incluir no PPAG o Festivale, com

meta  física  (1)  e  meta  financeira  (R$300.000,00)  específica.  Proposta  230:

Realização Festival de Cultura do Médio Mucuri no Município de Machacalis.

Incluir em "Festivais Culturais" 100.000,00 na Região Jequitinhonha/Mucuri

EMENTA:

Propõe  a  destinação  de  recursos  para  festivais  de  cultura  nos  vales  do

Jequitinhonha  e  Médio  Mucuri  na  ação  "Festivais  Culturais"  do  Programa  042  -

Destino Minas -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Proposta  111:  O  evento  é  muito  importante,  pois  se  trata  de  um  dos  mais

tradicionais de Minas Gerais. Ele congrega todos os tipos de manifestação cultural do

Vale. O Festivale é um evento que fortalece a diversidade cultural. Proposta 215: O

Festivale acontece há 30 anos em diferentes cidades do Vale do Jequitinhonha. Esse

evento, além das várias atrações culturais, é um centro de negócios do artesanato da

região,  sendo  referência  para  todo  brasil.  Proposta  230:  Propiciar,  nos  mesmos

moldes do que já ocorre no Vale do Jequitinhonha com o Festivale, a realização de

festival com os grupos de cultura e as prefeituras do Médio Mucuri, envolvendo os

Municípios  de  Águas  Formosas,  Machacalis,  Bertópolis,  Santa  Helena  de  Minas,

Umburatiba, Crisolita, fronteira dos Vales e Pavão.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.693/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Poços de Caldas - Rede de Atendimento em Saúde

PROPONENTE:  Patrícia  Chagas  (Associação  de  Assistência  aos  Deficientes

Visuais (Poços de Caldas))

PROPOSTA:

Incluir pessoas com deficiência para o atendimento nos serviços de Call Center -

Atende Saúde, preferencialmente deficientes visuais.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde
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PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1090 - Atende Saúde -, do PPAG 2012-

2015, para a inclusão de pessoas com deficiência no atendimento dos serviços de

Call Center - Atende Saúde, preferencialmente deficientes visuais.

AÇÃO: 1090 - ATENDE SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:

O  campo  de  trabalho  dos  deficientes  visuais  é  extremamente  restrito.  Como

instrutora de atendentes de call center, conheço o potencial que o deficiente visual

apresenta para essa função.  Peço a atenção da Assembleia de Minas na análise

desta proposta.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.694/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Poços de Caldas - Rede de Atendimento em Saúde

PROPONENTE:  Rogério  Bernardes  Bueno  (Câmara  Municipal  de  Varginha

(Varginha))  /  Verdi Lúcio Melo (Câmara Municipal de Varginha (Varginha))  / Forlan

Souza Freitas (Hospital São Vicente de Paulo (Águas Formosas)) / Marinalda Luiz

Gonçalves  (Hospital  São  Vicente  Paulo  (Araçuaí))  /  Alexandre  Borges  de  Jesus

(Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir  a  região  Sul  na  ação  1059  -  Implantação  de  Hospitais  Regionais,  com

assunção pelo Estado do Hospital Regional de Varginha, que hoje onera o município

com investimentos anuais por volta de R$ 3.000.000,00.

Proposta 73: Reconhecer o Hospital Regional do Sul de Minas como entidade do

Estado, incluindo-o na ação 1059 - Implantação de Hospitais Regionais.

Proposta 122: Na região Jequitinhonha/Mucuri, aumentar de 0 para 1 a meta física

e de 0 para R$500.00,00 a meta financeira da Ação 4252 - Manutenção de Hospitais

Regionais,  nos  anos  2013,  2014  e  2015.  Proposta  128:  Na  região

Jequitinhonha/Mucuri,  aumentar  de  0  para  1  a  meta  física  e  de  0  para

R$1.500.000,00  a  meta  financeira  da  Ação  4252  -  Manutenção  de  Hospitais
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Regionais, nos anos 2013, 2014 e 2015.

Proposta 167: Garantir convênio, por meio do Pro-Hosp, para o Hospital Cura Dar's,

no Município de Machacalis. Aumentar em 1 a meta física e em R$200.000,00 a meta

financeira para a região Jequitinhonha/Mucuri da Ação 4308.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  de  ação  relativa  aos  Hospitais  Regionais  do

Programa 002 - Saúde Integrada -, do PPAG 2012-2015, com vistas à implantação e

à manutenção de hospitais regionais.

AÇÃO: 1059 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Existe  uma  divergência  jurídica  quanto  à  paternidade  do  Hospital  Regional  de

Varginha entre o município do Varginha e o Estado de Minas Gerais.  O Ministério

Público Estadual impetrou uma ação para que o Estado possa assumir a instituição

de saúde referida e a Advocacia do Estado de Minas Gerais já se manifestou pela sua

paternidade.  Proposta 73:  Aproximadamente  3 milhões de pessoas são atendidas

pelo Hospital Regional do Sul de Minas. Entretanto, grande parte das despesas é

custeada pelo município de Varginha, fato que onera e prejudica a administração do

referido município. Proposta 122: O Hospital São Vicente de Paulo, no Município de

Águas Formosas (sede de microrregião de saúde), é uma entidade filantrópica com

71 leitos e uma média de 50 mil atendimentos/ano. Abrange uma população de cerca

de 71 mil habitantes no Vale do Mucuri, num total de 9 Municípios.

Devido  às  inúmeras  dificuldades  financeiras  do  HSVP,  agravadas  pela  crise  da

gestão do Hospital Cura Dar's do Município de Maxacalis, que ocasionou sobrecarga

do  atendimento  no  HSVP,  necessita-se  de  aporte  de  recursos  para  custeio  e

aquisição de equipamentos para modernização desse hospital, a fim de garantir maior

qualidade do atendimento aos seus pacientes. Proposta 128: O Hospital São Vicente

de Paulo,  localizado em Araçuaí,  é  uma entidade filantrópica,  com 81 leitos,  que

atende  aproximadamente  100  mil  habitantes.  Para  maior  resolutividade  e

sustentabilidade é necessário aporte de recursos para custeio,  com o objetivo de
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manter  as  atividades  da instituição.  As  maiores  necessidades são com relação a

SND/medicamentos e material  hospitalar.  Proposta 167: O Hospital Cura Dar's, no

Município  de  Machacalis,  atende,  além  do  Município  sede,  os  Municípios  de

Bertópolis, Umburatiba, Santa Helena de Minas e as aldeias dos índios Maxacalis.

Assim,  faz-se  necessário  e  urgente  o  co-financiamento  do  Estado  para  o

desenvolvimento  das  ações  de  custeio  e  manutenção  das  atividades  dessa

instituição.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.695/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Antônio  Reginaldo  Martins  Moreira  (Câmara  Municipal  de

Francisco  Badaró  (Francisco  Badaró))  /  Averaldo  Moreira  Martins  (Prefeitura

Municipal  de  Virgem  da  Lapa  (Virgem  da  Lapa))  /  Clarise  Fernandes  da  Silva

(Clarosofia Núcleo Mundial - CNM (Belo Horizonte)) / Jânio Ferreira do Nascimento

(Instituição não informada) / Renata dos Santos Vieira (Frente de Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Construção de Habitação Social para Zona Rural - Regionalização: Jequitinhonha.

Meta Física: 100. Meta Financeira: 2.500.000.

Proposta 69: Construção de moradias para o homem do campo.

Proposta 340: A proponente sugere a criação de um NOVO programa que consiste

na  criação,  implementação,  efetivação  e  garantia  de  recursos  no  orçamento  e

disponibilização do mesmo para habitação para todos totalmente financiados.

1  -  Público  alvo  sem  fonte  de  renda.  A esse  programa  se  insere  cursos  de

qualificação para famílias sem renda, para obterem acesso ao mercado de trabalho e

subsídios de recursos financeiros para manutenção destas famílias até o ingresso ao

mercado de emprego e renda. Esse programa deve ser desenvolvido por meio de

diagnóstico social, acompanhamento psicológico e de assistente social, devendo ser

em parceria entre o governo e a ONG proponente, visando o acompanhamento do

controle social.
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2 - Público alvo com renda de 3 a 5 salários mínimos Proposta 273: Construção de

moradias na aldeia Xucuru Kariri - 35 casas.

Proponente:

Jânio Ferreira do Nascimento - Aldeia Xucuru Kariri - Poços de Caldas Proposta

463: Retornar com a dotação de recursos específicos para a construção e/ou reforma

de habitações em comunidades indígenas, no escopo da Ação 4648 - Construção de

Habitação de Interesse Social,  inserida  no  Programa 029  -  Cidades:  Espaços  de

Integração.

Meta financeira: R$600.00,00

Regiões: Estadual

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 29 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

EMENTA:

Encaminha proposta  de  alteração da ação 4648 -  Construção de Habitação  de

Interesse  Social  -,  do  PPAG 2012-2015,  para  construção  de  habitações  para  as

populações de baixa renda, da zona rural, e de comunidades indígenas.

AÇÃO: 4648 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

JUSTIFICAÇÃO:

Há no Vale do Jequitinhonha, em diversos municípios, especialmente na área rural,

grandes demandas diante das necessidades de habitação. Situação real e aparente

de moradias precárias, a exemplo: casas de enchimento/"inchumento". Proposta 69:

Proposta 340: Não se trata do programa Morar em Minas, nem do Lares Gerais, e

nem do Minha Casa Minha Vida. Estes programas são distintos e não atendem às

demandas dos menos favorecidos. A ONG proponente vem fazendo intervenções em

audiências da ALMG, em prol do público desfavorecido e desassistido e sem teto, de

baixa renda e com restrições econômicas, que precisam das atenções e das ações

conjuntas do governo e da sociedade civil, pois o défict habitacional de MG já está em

aproximadamente 500 mil  moradias. Por exemplo,  o Minha Casa Minha Vida não

atende as demandas dos desfavorecidos, e sim da classe média alta. Proposta 273:

Existem indígenas na aldeia Xucuru Kariri que moram em condições precárias como

casa  de  pau-a-pique,  o  que  pode  ocasionar  doenças  causadas  pelo  animais
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peçonhentos e falta de saneamento básico. Proposta 463: A situação das habitações

nas comunidades indígenas do Estado requer atenção dos órgãos públicos. Muitas

famílias  vivem  em  habitações  de  pau-a-pique,  outras  não  possuem  instalações

sanitárias. Muitas famílias ainda não obtiveram o acesso a moradia, dividindo uma

única  habitação  com  outras  duas,  três  famílias.  As  chuvas  têm  também  exigido

reformas nas construções habitacionais já existentes, em função de destelhamentos,

rachaduras etc.

No ano de 2011, destinou-se R$600.000,00 para garantir a implementação dessa

ação, que está em processo de encaminhamento no que diz respeito a atender as

etnias Pataxó e Xucuru-Cariri.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.696/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Albano  Silveira  Machado  (Instituição  não  informada)  /  Marcus

Vinicius Costa (Instituição não informada) / Boaventura Soares de Castro (Centro de

Agricultura  Alternativa  Vicente  Nica  (Turmalina))  /  Maria  da  Conceição  Vieira

(Prefeitura  Municipal  de  Capelinha  (Capelinha))  /  Artur  Cândido  Filho  (Câmara

Municipal  de  Araçuaí  (Araçuaí))  /  Francisco  Eletancio  Freire  Murta  (Prefeitura

Municipal  de  Coronel  Murta  (Coronel  Murta))  /  Harley  Lopes  Oliveira  (Prefeitura

Municipal de Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) / Higor Maciel Coelho (Instituição não

informada)  /  Armando  Jardim  Paixao (Hospital  São  Vicente  de  Paula  (Araçuaí))  /

Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (Virgem da Lapa))

PROPOSTA:

Incluir  sedes  de  distritos  e  povoados  na  regionalização  da  telefonia  celular,

beneficiando  as  diversas  comunidades  de  Turmalina,  Araçuaí,  Berilo,  Capelinha,

Coronel Murta, Francisco Badaró, Virgem da Lapa, Itaobim e outros.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  173  -  PROGRAMA  DE  UNIVERSALIZAÇÃO  DO  ACESSO  A

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA

EMENTA:
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Encaminha proposta de alteração da ação 1128 - Minas Comunica II -, do PPAG

2012-2015, para incluir sedes de distritos e povoados na regionalização da telefonia

celular,  beneficiando  as  diversas  comunidades  de  Turmalina,  Araçuaí,  Berilo,

Capelinha, Coronel Murta, Francisco Badaró, Virgem da Lapa, Itaobim e outros.

AÇÃO: 1128 - MINAS COMUNICA II

JUSTIFICAÇÃO:

Esta  emenda  se  justifica  devido  à  necessidade  de  inclusão  social  de  várias

comunidades rurais isoladas do acesso aos serviços de comunicação celular.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.697/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Cilene  Soares  dos  Santos  (Associação  Unidos  dos  Moradores

(Araçuaí))

PROPOSTA:

Ajudar as associações de bairros.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 278 - ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL: FORTALECENDO A REDE DE

CIDADES

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  programa 278  -  Associativismo  Municipal:

Fortalecendo a Rede de Cidades -, do PPAG 2012-2015, para auxiliar as associações

de bairros.

JUSTIFICAÇÃO:

Acabar com a falta de interesse dos governantes com os bairros e associações de

bairros.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.698/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Cilene  Soares  dos  Santos  (Associação  Unidos  dos  Moradores
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(Araçuaí))

PROPOSTA:

Que o norte de Minas receba mais recursos, devido à seca.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração das ações do programa 290-Convivência com a

Seca do PPAG 2012-2015 para  ampliar  as  metas  financeiras  da  região  Norte de

Minas.

JUSTIFICAÇÃO:

Que se olhe mais pelo norte de Minas, que precisa de apoio do Governo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.699/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Poços de Caldas - Rede de Atendimento em Saúde

PROPONENTE:  Edson  José  Balista  (Prefeitura  Municipal  de  Arceburgo

(Arceburgo))

PROPOSTA:

Criar consultórios odontológicos móveis para atendimento nas zonas rurais.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta  de  alteração da  ação  4211-  Atenção a  Saúde  Bucal  -,  do

PPAG  2012-2015,  para  implantar  consultórios  odontológicos  volantes,  para

atendimento na zona rural.

AÇÃO: 4211 - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

JUSTIFICAÇÃO:

A saúde bucal é tão importante quanto a saúde do corpo. Em virtude disso, cabe

aos  Municípios  atender  com  eficiência  os  pacientes,  que  devido  à  demanda  e,

consequentemente, ao tempo de espera, acabam por não fazer o tratamento. Esse

problema  é  ainda  maior  para  a  população  rural  por  causa  da  distância  até  as
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unidades de saúde e a falta de transporte. Porém, isso não desobriga o Estado e os

Municípios de garantir o atendimento de qualidade a essas pessoas. Assim, deixo

essa sugestão de iniciativa para todo o Estado de Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.700/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Poços de Caldas - Rede de Atendimento em Saúde

PROPONENTE: Mário de Carvalho Terra (Fundação de Ensino Superior do Vale do

Sapucaí (Pouso Alegre)) / Flávio Galvão Lima (Hospital das Clínicas Samuel Libânio

(Pouso  Alegre))  /  Maria  da  Conceição  Vieira  (Prefeitura  Municipal  de  Capelinha

(Capelinha)) / Conceição de Jesus Santos (Conselho Municipal de Saúde (Ribeirão

das Neves)) / Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro (Prefeitura Municipal de Januária

(Januária))

PROPOSTA:

Reforma, ampliação, compra de mobiliário e equipamentos médicos para o Pronto

Socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, conforme projeto

arquitetônico aprovado pela VISA estadual, orçado em 2 milhões de reais.

Proposta 120: Adequar a oferta e melhorar a qualidade da atenção hospitalar da

Fundação  Hospitalar  São  Vicente  de  Paula,  em  Capelinha,  realizando  obras  de

ampliação da estrutura física com a construção de uma lavanderia, e aquisição de

automóvel e de equipamento de análises bioquímicas. Para tanto, seria necessário

um aporte de recursos na ordem de R$780.000,00.

Proposta 168: Implantar UTI neonatal/infantil e CTI adulto no Hospital Municipal São

Judas Tadeu

Proposta 400: Garantir custeio e compra de equipamentos de hemodiálise para o

Hospital Municipal de Januária, na Região Norte de Minas.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de ação relativa ao Fortalecimento e Melhoria da

Qualidade dos Hospitais  do  Sistema Único de  Saúde,  do Programa 002 -  Saúde
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Integrada -,  do  PPAG 2012-2015,  com vistas  a  melhorar  a qualidade da atenção

prestada por esses equipamentos.

AÇÃO:  4308  -  GESTÃO  DA POLÍTICA HOSPITALAR  -  FORTALECIMENTO  E

MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

(PRO-HOSP)

JUSTIFICAÇÃO:

O  Hospital  das  Clínicas  Samuel  Libânio  atende  cerca  de  54  municípios  da

macrorregião sul, além de pacientes de outras regiões que são encaminhados pelo

SUS-FÁCIL.  No entanto, necessita de reforma e equipamentos. Proposta 120: Há

necessidade de estruturação de serviços hospitalares, a fim de facilitar o acesso de

cidadãos de baixa renda. No entanto, a Fundação Hospitalar de Capelinha não possui

recursos para realizar esses investimentos. A instituição atende a um grande número

de pacientes de Capelinha e de Municípios vizinhos, que necessitam de atendimento

em serviços de saúde de média complexidade. Proposta 168: Essas unidades ainda

não existem em Ribeirão das Neves, o que leva os pacientes a se deslocarem para

outros Municípios onde há esses recursos. Isso pode ocasionar a perda de muitas

vidas  e  a  desestruturação  das  famílias.  Proposta  400:  O  Hospital  Municipal  de

Januária tem importância vital para a microrregião do Vale do São Francisco, pois

dispõe  de  603  leitos  que  atendem  usuários  do  SUS.  Além  disso,  são

aproximadamente 78 consultas  por  dia  e aproximadamente 2.340/mês,  recebendo

pacientes  referenciados  dos Municípios  de Bonito  de Minas,  Pedras  de  Maria  da

Cruz,  Cônego  Marinho,  Itacarambi,  São  João  das  Missões,  Manga,  Juvenília,

Montalvânia, Miravânia e Ibiracatu, inclusive comunidades tradicionais - quilombolas e

indígenas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.701/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Adimilson  Alcantara  Gonçalves  (Instituição  não  informada)  /

Ronaldo Antônio Pereira da silva (Instituição não informada)

PROPOSTA:
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Criação de programa de saúde negra exclusivamente no que diz respeito à anemia

falciforme, abrangendo as comunidades quilombolas, tradicionais, de gênero, etnias e

raças.

Proposta  334:  Criar  ação  nova  com  o  objetivo  de:  elaborar  o  Plano  Operativo

Estadual de Atenção à Saúde Integral da População Negra e Quilombola, reduzir a

morbidade/mortalidade materna entre as mulheres negras, garantir o monitoramento

do preenchimento do quesito raça-cor nas fichas e prontuários de atendimento.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de ação relativa à saúde da população negra, do

Programa 237 - Atenção à Saúde -,  do PPAG 2012-2015, com vistas a acolher a

elaboração do Plano Operativo Estadual de Atenção à Saúde Integral da População

Negra  e  Quilombola,  reduzir  a  morbidade/mortalidade materna entre  as  mulheres

negras, garantir o monitoramento do preenchimento do quesito raça-cor nas fichas e

prontuários de atendimento, bem como a reduzir a vitimação por anemia falciforme.

AÇÃO: 4072 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

JUSTIFICAÇÃO:

Até hoje  não existe programa no Estado para  atender  as  comunidades  negras,

quilombolas  e  tradicionais.  Por  isso,  muitas  pessoas  são  vítimas  da  anemia

falciforme.

Proposta 334: Implantar e implementar política de igualdade racial e cumprir o plano

nacional de saúde integral da população negra.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.702/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Poços de Caldas - Rede de Atendimento em Saúde

PROPONENTE:  Dino  Soares  de  Arruda  Filho  (Fundação  Gota  de  Leite  de

Assistência a Criança - FUNGOTAC - (Poços de Caldas))

PROPOSTA:

Financiamento  do  Estado  para  contratação  de  dois  psicólogos  que  farão  o
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atendimento  na  instituição  filantrópica  Fundação  Gota  de  Leite  de  assistência  à

Criança - Fungotac - que presta serviços assistenciais à população em situação de

vulnerabilidade social.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4696 - Apoio aos Municípios e Entidades

nos Serviços de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente -, do PPAG

2012-2015,  para  apoio  à  instituição  filantrópica  Fundação  Gota  de  Leite  de

assistência à Criança - Fungotac -, que presta serviços assistenciais à população em

situação de vulnerabilidade social, para a contratação de dois psicólogos.

AÇÃO:  4696  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  E  ENTIDADES  NOS  SERVIÇOS  DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICAÇÃO:

A instituição presta serviços assistenciais de saúde, educação e cultura há 80 anos.

Havia um convênio com uma instituição bancária que destinava recursos financeiros

para pagamento dos salários de psicólogos, no entanto, esse convênio se encerrou.

Assim,  a  instituição  necessita  de  recursos  do  Estado  para  continuar  realizando

atendimento em saúde mental à população em situação de vulnerabilidade social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.703/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Poços de Caldas - Rede de Atendimento em Saúde

PROPONENTE:  Edson  José  Balista  (Prefeitura  Municipal  de  Arceburgo

(Arceburgo)) / Rogério Bernardes Bueno (Câmara Municipal de Varginha (Varginha))

PROPOSTA:

Disponibilizar  UTIs  móveis  para  o  atendimento  em  urgência  e  emergência  no

Estado, como meio de garantir tratamento digno e humanizado para os Municípios

mineiros mais carentes nessa área.

Proposta 92: Acrescentar a Região Sul para implantação da Rede de Urgência e

Emergência.
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REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de ação relativa à rede de urgência e emergência

do Programa 044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde -, do PPAG 2012-2015,

com vistas a implantar rede de urgência e emergência na região Sul de Minas, bem

como UTIs móveis, para o atendimento de urgência e emergência.

AÇÃO: 1175 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

JUSTIFICAÇÃO:

Essa  proposta  visa  a  garantir  que  o  paciente  tenha  resguardado  o  seu  direito

constitucional à vida, uma vez que os pequenos Municípios pequenos muitas vezes

não contam com o suporte de equipamentos necessários para salvar uma vida. Além

disso,  os hospitais  equipados e credenciados para receber  esses pacientes  ficam

distantes  do  Município.  Nesses casos,  a UTI  móvel  poderia garantir  o  acesso do

cidadão até uma unidade de emergência em tempo hábil. Proposta 92: Ter previsão

no PPAG para que seja efetivada a implantação da rede de urgência e emergência na

região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.704/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Nilson  Sergio  Pereira  (Associação  dos  Pequenos  Produt

(Divinópolis))

PROPOSTA:

Direcionar  para  o  Centro  Oeste  do  estado  de  Minas  Gerais,  em  especial  os

municípios de Divinópolis, Pedra do Indaiá, São Sebastião do Oeste, de forma que a

Ruralminas possa através do programa Caminhos de minas, atuar junto às prefeituras

no desenvolvimento de estradas ecológicas. No programa Pró vicinais é outra forma

de criar estradas de qualidade.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura
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PROGRAMA: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da regionalização da ação 1074 - Readequação

de Estradas Vicinais com Enfoque Ambiental -, do PPAG 2012-2015, para direcionar

para o Centro Oeste do Estado de Minas Gerais.

AÇÃO:  1074  -  READEQUAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS  COM  ENFOQUE

AMBIENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

Como  agricultores  estamos  presenciando  uma  situação  de  assoreamento  e

destruição das APP, nascentes, rios e seus efluentes, devido à forma como é feita a

manutenção das estradas rurais. estamos precisando de uma estrada de qualidade

que seja ecologicamente sustentável.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.705/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Gilamarcio da Silva Rocha (Delegacia de Polícia Civil (Araçuaí)) /

Dilma Abreu Rocha (Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas - CONEAD (Belo

Horizonte))  /  Rosely  Dias  Barcelos  (ONG  Poços  de  Luz  (Poços  de  Caldas))  /

Aparecida Maria Martins Pereira (Associação Comunitária Social Cultural Desportiva -

ASCD (Belo Horizonte)) / Wellerson Eduardo da Silva Corrêa (Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais - DPMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criação e instalação de unidade terapêutica de tratamento e acompanhamento aos

usuários de drogas entorpecentes no município de Araçuaí.

Proposta 431: O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - Conead - propõe a

criação de Conselhos Municipais sobre Drogas nas Regiões Central, Rio Doce, Mata,

Triângulo,  Alto  Paranaíba,  Centro-Oeste,  Noroeste  de  Minas,  Norte  de  Minas,

Jequitinhonha/Mucuri. Propõe a criação de 100 Conselhos Municipais e destinação

de meta financeira de R$ 1.000.000,00.

Proposta 437: Criar Associações de Proteção ao Dependente Químico, nos moldes
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das Apacs, dentro da metodologia que envolve saúde, prevenção e reinserção social.

O  método  envolve  Município,  Estado,  sociedade civil  organizada  e  terceiro  setor,

visando  a  instalação  de  Apads  na  maior  quantidade  de  Municípios  no  Estado.

Implantar 10 Apads em 2013. Meta financeira - R$ 12.000.000,00

Proposta 83: Utilizar modelos de ficha de anamnese mais completas e detalhadas

no atendimento a pacientes em uso de álcool e outras drogas a fim de conhecer

melhor esse problema para planejar as ações. Proposta 258: Maior efetividade nas

políticas  públicas  relacionadas  à  prevenção,  ao  combate  e  ao  tratamento  dos

usuários de álcool e outras drogas.

Proposta 406: Implantar rede de atenção integrada para o atendimento de crianças

e adolescentes usuários de álcool e outras drogas em nível regional.

Proposta  427:  Criar  ação nova de apoio à  melhoria da  infraestrutura física  das

comunidades terapêuticas.

Objetivo: apoiar as comunidades terapêuticas na melhoria de sua estrutura física

possibilitando a melhoria da qualidade de atendimento e trabalho. Regionalização:

estadual.

Proposta  432:  Estruturar  ações  e  operações  continuadas  de  abordagem  e

acolhimento de usuários e dependentes em situação de rua. Objetivo: promover, em

parceria com o 3º setor , defensoria pública e unidades de saúde e assistência, ações

e  estratégias  de  abordagem  social  e  acolhimento  de  usuário  em  situação  de

vulnerabilidade para o uso de crack e outras drogas.

Proposta 455: Criar ação com vistas a:

-  Implementar  ações  de  prevenção,  acolhimento  e  tratamento  dos  usuários  e

dependentes, assim como intervenções nos territórios de maior vulnerabilidade com a

participação das Secretarias de Saúde e Assistência Social;

-  implementar  ações  específicas  para  a  população em  situação  de  rua,  com a

integração de políticas de habitação, renda e trabalho;

- ampliar a capacidade ou aumentar o número de vagas para atendimento em Cap-

AD e Cersam;

- qualificar as intervenções nos territórios de maior vulnerabilidade;

-  excluir  as  ações  de  internação  compulsória,  por  violarem  direitos  garantidos
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constitucionalmente;

- buscar a prevenção e o acolhimento em conjunto com políticas públicas de saúde,

trabalho, renda, habitação, principalmente para a população em situação de rua.

Proposta  412:  Promover  a qualificação profissional  dos usuários  e dependentes

químicos que se encontram internados nas comunidades terapêuticas, principalmente

àqueles que não tem formação escolar e/ou experiência profissional.

Proposta 422: Incentivar a criação de cooperativas de trabalho nas comunidades

terapêuticas, com o objetivo de promover a capacitação profissional dos usuários e

dependentes químicos, principalmente àqueles que não tem formação escolar e/ou

experiência profissional

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 52 - ALIANÇA PELA VIDA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de ações relativas à atenção ao usuário de álcool

e outras drogas do Programa 052 - Aliança pela Vida -, do PPAG 2012-2015, com

vistas a assegurar atividades de prevenção, acolhimento, tratamento e inserção social

do usuário, em especial crianças e adolescentes e população em situação de rua;

qualificação  dos  profissionais  e  melhoria  de  infraestrutura  de  CAPS  e  de

comunidades terapêuticas; e incentivo à constituição de conselhos municipais para o

acompanhamento da política.

AÇÃO: 4030 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

JUSTIFICAÇÃO:

A instalação  de uma unidade  terapêutica  destinada  aos  usuários  de  drogas  se

justifica  em  virtude  do  crescente  número  de  casos  de  dependentes  de  "crack"  e

outras  drogas  na  região.  Proposta  431:  A presente  proposta  vem  de  encontro  à

demanda apresentada no Conselho Estadual Antidrogas pelos Municípios que ainda

não  criaram  o  referido  Conselho  Municipal,  com  vistas  a  fortalecer  as  ações

antidrogas nos Municípios. Essa ação tem previsão no Decreto 45.742 de 22/4/2011,

em seu art. 2º, que dá ao Conead a competência para a criação e implementação de

Conselhos  Antidrogas  Proposta  437:  Necessidade  de  criação  de  vagas  para

internação  de  dependentes  químicos  em  sistema  de  longa  permanência  para
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tratamento dos casos graves, nos quais o tratamento ambulatorial não teve eficácia.

Proposta 83:  O conhecimento dos fatores relacionados ao uso de álcool  e outras

drogas contribui  para que os gestores planejem melhor  as  politicas  públicas para

estes usuários com ações de prevenção e atendimentos mais eficientes. Proposta

258: Uso crescente de drogas entre os jovens o que tem causado a sua destruição e

de  seus  familiares.  Proposta  406:  Prestar  assistência  integral  às  crianças  e

adolescentes  usuários  de  álcool  e  outras  drogas,  através  de  ações  de  saúde,

assistência social e de prevenção em centros de referência regionais, localizados em

municípios polo do Estado. Além disso, deve-se apoiar os municípios contíguos aos

centros de referência na elaboração e execução dos planos municipais sobre drogas

no  que  diz  respeito  às  crianças  e  adolescentes.  Proposta  427:  As  comunidades

terapêuticas buscam melhorar suas estruturas físicas para cumprir a legislação mas

não existem recursos para apoiar as comunidades terapêuticas e entidades, e isso

prejudica a atuação das entidades e dificulta a melhoria da qualidade dos serviços.

Proposta 432:  Não havendo a união desses setores,  vamos esbarrar  sempre nas

ações passadas, em resultados a longo prazo. Proposta 455: O tratamento a usuários

e dependentes, bem como as ações inerentes a sua saída efetiva das ruas, devem

envolver  outras  áreas  de  atuação,  além  da  segurança  pública  e  da  saúde.  A

população em situação de rua é uma grande vítima da violência no Estado, pelo que

devem  ser  promovidos  e  garantidos  seus  direitos.  Proposta  412:  Capacitar

profissionalmente  os  dependentes  químicos,  com  vistas  a  promover  a  reinserção

social  desse grupo no mercado de trabalho,  principalmente  àqueles  que não tem

formação escolar e/ou experiência profissional,  de forma a diminuir a reincidência.

Proposta 422: A volta ao trabalho é um desafio para os dependentes químicos. Essa

medida  tem  por  objetivo  capacitar  profissionalmente  esse  grupo,  principalmente

àqueles  que  não  tem  formação escolar  e/ou  experiência  profissional,  de  forma a

promover a reinserção social dessas pessoas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.706/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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PROPONENTE: Marinalda Luiz Gonçalves (Hospital São Vicente Paulo (Araçuaí))

PROPOSTA:

Aquisição de um aparelho de Raio X digital para o Hospital São Vicente de Paulo.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 237- Atenção à Saúde -, do PPAG

2012-2015,  para aquisição de um aparelho de Raio X digital  para o Hospital São

Vicente de Paulo, em Araçuaí.

JUSTIFICAÇÃO:

Para maior resolutividade e apoio diagnóstico no atendimento ao usuário. O HSVP

atende  vários  usuários  vítimas  de  acidentes,  e  o  aparelho  é  indispensável  no

atendimento.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.707/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Maria  da  Conceição  Vieira  (Prefeitura  Municipal  de  Capelinha

(Capelinha))  /  Agnus  Rodrigues  da  Silva  (Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Emprego - Sete (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão do Município  de Capelinha no Programa Travessia,  com a inclusão de

todas as suas ações para o ano de 2013.

proposta 347: aumento da meta física para 30 Municípios de baixo IDH nas regiões

Norte e Vale do Jequitinhonha e da meta financeira para R$500.000,00 da ação 1160

para sua execução por meio do microcrédito

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 36 - TRAVESSIA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 36 - Travessia -, do PPAG 2012-

2015,  para  Inclusão  do  Município  de  Capelinha  e  ampliação  de  metas  física  e
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financeira da ação 1160 - Travessia Renda -, para atender Municípios de baixo IDH

nas regiões Norte de Minas e Jequitinhonha, por meio do microcrédito.

JUSTIFICAÇÃO:

O Município tem diversas comunidades rurais e urbanas com baixos indicadores

socioeconômicos, formando verdadeiros bolsões de pobreza.

Proposta  347:  O  micro  crédito  visa  a  atender  empreendedores  informais  nos

Municípios  contemplados  pelo  Travessia  Renda.  Esse  apoio,  juntamente  com  a

qualificação profissional, permitirá a eles o acesso ao trabalho e a elevação da renda,

contribuindo para a superação da pobreza.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.708/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Ronald Henrique Loyola Silva (Instituição não informada) / Albano

Silveira Machado (Instituição não informada) / Warlen Francisco Silva (Instituição não

informada)

PROPOSTA:

Incluir os jovens das Escolas Famíla Agrícola - EFAs no programa de ampliação e

aprimoramento do Poupança Jovem.

Proposta  90:  Incluir  o  Município  de  Capelinha na  ação  4633,  beneficiando 120

jovens que estão na lista de espera para participar do Projovem.

Proposta 109: Aumentar meta física e financeira da ação 4633 para incluir o Jovem

com deficiência no Poupança Jovem, desenvolvendo atividades compatíveis com a

sua inclusão.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 23 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do

Poupança Jovem -, do PPAG 2012-2015, para ampliar metas física e financeira, a fim

de incorporar os alunos de Escolas Família Agrícola, estudantes com deficiência e

estudantes residentes no Município de Capelinha no escopo dessa ação.
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AÇÃO: 4633 - AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM

JUSTIFICAÇÃO:

Os educandos não têm nenhuma participação dentro do programa.

Proposta 90: O Município de Capelinha enfrenta o fenômeno do abandono escolar,

principalmente no ensino médio, quando os jovens saem a procura de trabalho para

contribuir com o sustento da família.

Proposta  109:  As  pessoas  com  deficiência  perdem  oportunidades  de  estudar  e

trabalhar  devido  ao  fato  de  a  maioria  dos  equipamentos  públicos  da  região  do

Jequitinhonha e  Mucuri  não  observarem  os  requisitos  de  acessibilidade,  além  da

discriminação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.709/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Francisco Eletancio Freire Murta (Prefeitura Municipal de Coronel

Murta (Coronel Murta))

PROPOSTA:

Criar  uma casa de convivência para os idosos, no município do Coronel  Murta,

como  ponto  de  apoio  para  recuperação,  repouso  e  estadia,  com  cuidadores

qualificados.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4192 - Atenção a Saúde da População

Idosa  -  Mais  Vida  -,  do  PPAG  2012-2015,  para  implantação  de  uma  casa  de

convivência para idosos, no município do Coronel Murta, como ponto de apoio para

recuperação, repouso e estadia, com cuidadores qualificados.

AÇÃO: 4192 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

JUSTIFICAÇÃO:

Ausência de infraestrutura para o cuidado com os idosos no município de Coronel

Murta



1065
____________________________________________________________________________

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.710/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Eliete Aparecida Martins Borges (Escola Estadual Marlene Martins

Reis (Pratinha)) / Eleina Martins de Andrade (Escola Estadual Professor Luiz Antônio

Corrêa de Oliveira (Araxá))

PROPOSTA:

Melhorar o acesso do servidor beneficiário do Ipsemg ao serviço de perícia médica

no Município de Pratinha.

Proposta 118: Implantação de serviço de perícia médica do Ipsemg no Município de

Araxá.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 720 - PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de ação relativa à melhoria do acesso do servidor

beneficiário do Ipsemg ao serviço de perícia médica nos Municípios do Estado, do

PPAG 2012-2015.

AÇÃO: 4094 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA

JUSTIFICAÇÃO:

Os servidores públicos estaduais do Município de Pratinha que utilizam o serviço de

saúde  do  Ipsemg tem  que  se  deslocar  até  Patos  de  Minas  para  realizar  perícia

médica, sendo que o acesso a esse Município é difícil. Proposta 118: Os servidores

públicos estaduais que utilizam o serviço de saúde do Ipsemg em Araxá tem que se

deslocar até Uberaba para realização de perícia médica.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.711/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Eduardo Antônio Arantes do Nascimento (Federação dos Trab. na
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Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))  /  Maria Rosa Jané I Pujol

(Associação  Mineira  das  Escolas  Família  Agrícola  -  AMEFA (Belo  Horizonte))  /

Francisco  Eletancio  Freire  Murta  (Prefeitura  Municipal  de  Coronel  Murta  (Coronel

Murta)) / Forlan Souza Freitas (Hospital São Vicente de Paulo (Águas Formosas)) /

Afonso Correa Diana (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais - FETAEMG

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criar  ação  para  implantar  1  (uma)  experiência  de  produção  agroecológica  por

região do Estado junto a Associação ou Cooperativa de Agricultura Familiar. Valor:

200.000,00 (duzentos mil reais)

Órgão Coordenador: Seapa - Subsecretaria de Agricultura Familiar

Proposta 105: Criar a ação "Desenvolvimento local sustentável de grupos, coletivos

e redes de mulheres agricultoras do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas do Ater-

Mulheres.  Finalidade:  Apoiar  organizações  produtivas  de  mulheres  rurais  para

fortalecimento  de  suas  cadeias  produtivas,  produção  ecológica,  comercialização,

consumo consciente e solidário e organização de redes. Recursos de investimento e

de  custeio.  Produto:  organização  produtiva  apoiada.  Meta  física:  2013,  10

organizações, 2014, 10 organizações, 2015, 10 organizações. Meta financeira: 2013

(R$300.000),  2014  (R$300.000),  2015  (R$300.000).  Total:  R$900.000.

Regionalização: Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha/Mucuri.

Proposta 268: Incluir ação.

Nome:  Criação  de  unidades  experimentais  e  demonstrativas  de  produtos  de

agroecologia e produção orgânica. Finalidade: Fortalecer a pesquisa participativa em

agroecologia para a formação e capacitação de estudantes, técnicos e agricultores,

em conceitos, tecnologias e processos agroecológicos para a produção agropecuária

e agroflorestal nos diferentes biomas; a popularização e divulgação da agroecologia

favorecendo a integração interinstitucional. UO: Seapa Produto: Projetos aprovados

Regionalização:

estadual - 10 projetos / 200.000 reais.

Proposta  318:  Garantir  recursos  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de

Assessoria  Técnica  Agroecológica,  no  âmbito  produtivo  e  organizativo,  para  o
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fomento e para a formação dos agricultores urbanos e familiares inseridos na Região

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. Em cumprimento da Lei nº 15.973 de 2006,

que  dispõe sobre  a  Política  Estadual  de  Apoio  à  Agricultura  Urbana  e  dá  outras

providências. Valor: R$280.000,00 para a execução de 1 projeto anual.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  inclusão  de  ação  no  programa 161  -  Desenvolvimento

Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -,  do  PPAG  2012-2015,  com  a  finalidade  de

estimular  e  capacitar  agricultores  familiares  do  Estado  para  a  produção

agroecológica, além de apoiar a comercialização dos produtos.

JUSTIFICAÇÃO:

Fortalecimento da Agricultura Familiar Agroecológica

105: Praticamente inexiste apoio direto à mulher rural para fortalecimento de suas

atividades  econômicas.  Sucesso  nos  resultados  da  experiência  executada  pela

AMEFA  do  Ater-Mulheres  nos  Territórios  de  Cidadania  do  Semiárido  Mineiro.

Descontinuidade do  processo  iniciado gerando frustração histórica  em  relação  às

ações do governo.  Demanda insistente  e  crescente  das  mulheres em relação ao

direito de serem atendidas na assistência técnica específica para mulheres rurais.

Dever do governo do Estado acompanhar a mulherada na visibilidade da produção da

mulher na agricultura familiar. No PPAG, não há lugar para as mulheres, redução de

desigualdades de gênero. O trabalho da mulher está diretamente ligado à produção

de alimentos para segurança alimentar e nutricional.

268:  Com a publicação do Decreto Federal  nº  7794/2012, que institui  a  Política

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, é preciso que o Estado de Minas

fomente  a  criação  de  unidades  experimentais,  o  que  permitirá  a  difusão  dessas

experiências para os agricultores familiares.

318: Os agricultores inseridos na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)

sofrem, cotidianamente e crescentimento, a pressão exercida pela expansão e pela

especulação  imobiliária;  além  da  desvalorização  das  atividades  agrícolas  nessa
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região em detrimento das atividades comerciais e industriais. Dessa forma, têm sua

condição de agricultores familiares ameaçada.

Outra justificativa  se refere aos múltiplos  benefícios proporcionados pela  prática

agrícola  em  áreas  urbanas,  em  diversos  âmbitos:  geração  de  renda,  oferta  de

alimentos  saudáveis  e  livre  de  agrotóxicos,  preservação  ambiental,  educação

alimentar e desenvolvimento social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.712/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Paulo Henrique de Matos Almeida (Sicoob Saromcredi (São Roque

de Minas)) / Delfina Resende Furtado (Prefeitura Municipal de Candeias (Candeias))

PROPOSTA:

Alocação  de recursos  e  aporte  financeiro  aos  micro  e  pequenos  produtores  de

queijo artesanal de leite cru. Neste sentido, busca-se a alocação de R$3.500.000,00

(três milhões e quinhentos mil reais) para o período de 2013-2015 (em parcelas iguais

de R$1.166.666,66)  para o fomento a regularização do micro e pequeno produtor

através do ressarcimento total ou parcial dos animais abatidos.

Proposta  102:  Indenizar  os  pecuaristas  pelo  abate  de  animais  portadores  de

tuberculoses.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  inclusão  de  ação  no  programa  217  -  Segurança  de

Alimentos -, do PPAG 2012-2015, com a finalidade de ressarcimento total ou parcial

do valor de matrizes soropositivas para tuberculose e brucelose abatidas em micro e

pequenas propriedades produtoras de queijos artesanais de leite cru.

JUSTIFICAÇÃO:

Considerando que a grande maioria dos produtores de queijo artesanal de leite cru

enquadram-se  nos  parâmetros  da  Agricultura  Familiar,  no  momento  em  que  os
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mesmos tentam adequar a sua produção à legislação vigente, ficam sujeitos ao abate

dos animais  do  rebanho que porventura apresentem algum resultado positivo  nos

exames  de  sanidade  animal.  Entretanto,  muitas  vezes  um  único  animal  chega  a

representar  10%  do  rebanho  deste  produtor,  o  que  acaba  incentivando  a

informalidade.  Tal  condição  consolida  a  situação  informal  e  precária  do  micro  e

pequeno  produtor.  A proposta  visa  permitir  a  regularização da produção e  o  seu

incentivo assim como o acesso a mercados (via regularização produtiva).

Proposta  102:  É  imenso  o  prejuízo  financeiro  causado  pelo  abate  de  animais

portadores de tuberculoses. Hoje, essa medida atua como a maior disseminadora de

TBC  no  país,  pois  o  produtor  vendo  o  animal  diante  de  qualquer  suspeita  de

contaminação, além do prejuízo financeiro.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.713/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Paulo Henrique de Matos Almeida (Sicoob Saromcredi (São Roque

de Minas)) / Antônio Carlos Pitondo (Sindicato dos Produtores Rurais de Guaranésia

(Guaranésia))  /  Aladir  Caetano  Alves  (Prefeitura  Municipal  de  Doresópolis

(Doresópolis)) / Claudio Gonçalves Coelho (Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá

(Pedra  do  Indaiá))  /  Delfina  Resende  Furtado  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias))

PROPOSTA:

Alocação  de  recursos  para  a  sensibilização,  constituição  e  viabilização  do

Consórcio  Intermunicipal  da  região  da  Serra  da  Canastra.  Tal  consórcio  será

incumbido  da  inspeção  local  da  produção  do  agronegócio  e  da  produção

agroartesanal na região (incluindo o Queijo Minas Artesanal). Esta ação visa adequar

toda a região à legislação pertinente (sobretudo no âmbito do Sisbi/Suasa na esfera

federal e à lei do Queijo Minas Artesanal na esfera estadual). Demandará a alocação

de 300.000,00 (trezentos mil reais) ao longo do período 2013-2014 (R$200.000,00 -

2013; R$100.000,00-2014).
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Proposta  210:  Apoio  financeiro  para  os  consórcios  intermunicipais  de

desenvolvimento  da  agroindústria  rural  para  infraestrutura  e  fomento  das

agroindústrias  (inspeção  e  cadastramento  das  agroindústrias).  Período  de

abrangência  de  4  anos.  Objetivo:  apoiar  e  inspecionar  a  agroindústria  rural  de

pequeno porte.

Proposta 211: Apoio à formação de consórcio intermunicipal de inspeção sanitária

(região de Goianésia - Sudoeste de Minas).

Proposta 212: Apoio à instalação de sistema de inspeção sanitária  municipal no

Município de Doresópolis, com foco nos queijos caseiros.

Proposta 310: Desmembramento da Ação 4087 (existente anteriormente) com novo

nome  de:  Consórcio  de  Agroindústrias  Rurais  de  Pequeno  Porte.  Meta  Física:  1

(consórcio);  Meta  Financeira:  Infraestrutura -  R$200.000,00;  Custeio/Manutenção -

R$100.000,00 Proposta

313:  Reincluir  a  Ação  4087  e  incluir  recursos  financeiros  para  manutenção  e

infraestruturas dos consórcios intermunicipais de desenvolvimento da agroindústria e

cadastramento de agroindústrias.

Meta Financeira: Custeio R$100.000,00; Infraestrutura: R$200.000,00.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  inclusão  de  ação  no  programa  217  -  Segurança  de

Alimentos  -,  do  PPAG  2012-2015,  com  a  finalidade  de  apoiar  a  constituição  de

consórcios intermunicipais de inspeção sanitária, com foco na habilitação sanitária de

agroindústrias rurais de pequeno porte e queijarias produtoras de queijos artesanais

de leite cru.

JUSTIFICAÇÃO:

Tal  ação  permitirá  a  formalização  da  produção  do  agronegócio  e  produção

agroartesanal  de  toda  a  região  da  Serra  da  Canastra,  permitindo  o  acesso  a

mercados, reconhecimento e valorização da produção, assim como sua formalização.

Proposta 210: No PPAG de 2012 fomos contemplados com verba para formação de

consórcios de desenvolvimento rural e cadastramos as agroindústrias. Precisamos de
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infraestrutura para os mesmos.

Proposta  211:  Clandestinidade  da  produção  agroindustrial  de  pequeno  porte.

Proposta  212:  Clandestinidade  da  produção  local.  Existência  de  queijarias  de

parmesão, trancinha etc ilegais.

Proposta 310: Garantia de manutenção do Consórcio de Agroindústrias de pequeno

porte,  formado  com  10  municípios  de  Região  Centro-Oeste  de  Minas  Gerais.

Proposta

313: Estamos terminando a execução do convênio a que se refere essa ação e

precisamos mantê-lo e desenvolvê-lo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.714/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Nilson  Sergio  Pereira  (Associação  dos  Pequenos  Produt

(Divinópolis))  /  Adenilson  Martins  Caixeta  (Associação  dos  Pequenos  Produt

(Divinópolis))  /  Eduardo Antônio  Arantes  do  Nascimento  (Federação dos  Trab.  na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Educação Ambiental - incluir no PPAG recursos para criar ou ampliar a educação

ambiental  para o uso da Biodiversidade.  Remunerar  aos agricultores por  serviços

ambientais, forçar para que tenha proteção das APPs, nos rios e afluentes.

Proposta 324: Acrescentar recursos orçamentários ao Programa Bolsa Verde - 10

milhões anuais

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  4560  -  Bolsa  Verde  -  Ampliação  e

Conservação da Cobertura Vegetal Nativa -, do PPAG 2012-2015, para elevação das

metas física e financeira.
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AÇÃO: 4560 - BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA

VEGETAL NATIVA.

JUSTIFICAÇÃO:

Estamos  vivenciando  uma  destruição  devastadora  da  Biodiversidade,  visando

lucros. A vida está em 2º plano. Não há segurança alimentar sem a Biodiversidade. A

nossa geração encontrou  nos poços artesianos  a alternativa  para  encontrar  água

potável. E as gerações futuras, onde vão encontrar água, com tamanha destruição

que estamos tendo? As medidas para conservar, por sua vez, estão muito lentas.

Proposta  324:  Fortalecer  a  política  ambiental  de  pagamento  por  serviços

ambientais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.715/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  José  Eduardo  Terra  Vallory  (Prefeitura  Municipal  de  Capitólio

(Capitólio)) / João Lopes do Nascimento Neto (Fórum Mineiro de Economia Popular

Solidária (Esmeraldas)) / Hilda Gonçalves de Matos (Comissão Local do Centro de

Saúde Vera Cruz (Belo Horizonte)) / Lutimar Rodrigues da Silva (Instituto Nenuca de

Desenvolvimento Sustentável - Insea (Belo Horizonte)) / Maria Madalena Rodrigues

Duarte  Lima (Movimento  Nacional  dos Catador  (Belo  Horizonte))  /  Janice  Pereira

Araújo Carvalho (Centro Mineiro de Referência em Resíduos (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Destinar parte do recurso do Programa Saneamento de Minas - Sudoeste para a

execução do Aterro Sanitário no Município de Capitólio. A construção do aterro será

acompanhado de projeto de reciclagem e de coleta seletiva do lixo doméstico, como

contrapartida da prefeitura.

Proposta 290: NOVA AÇÃO:

"Apoio aos municípios para elaboração de projeto de engenharia e construção de

aterro  sanitário-microrregional".  Regionalização:  Norte  de  Minas  -  Município  de

Januária
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Proposta  380:  arrecadar  verba  para  melhorar  a  cidade  de  Januária.  Rio  São

Francisco, grutas, praias etc. Esta cidade está necessitando de cuidados através do

meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Proposta  311:  recursos  orçamentários  e  financeiros  para  dar  continuidade  ao

Programa Bolsa  Reciclagem  para  2013  a  2015.  Para  2013  prever  recursos  de  3

milhões.

Proposta  379:  Designar  recursos  para  a  implantação  da  coleta  seletiva  e  para

apoiar os catadores de materiais recicláveis, principalmente no Sul de Minas.

Proposta 387: Nova ação: apoiar a inclusão socioprodutiva dos catadores, por meio

de compra de equipamentos. Região: Rio Doce. Município: Timóteo.

Proposta  388:  Retornar  com a Ação 4040 no PPAG 2013,  aumentando a  meta

financeira para R$4.500.000.

Proposta 386: Garantir recursos financeiros nos orçamentos de 2013, 2014 e 2015

para mobilizar as 9 regiões administrativas do Estado e constituir 9 Fóruns Regionais.

Assegurar  a  participação  dos  representantes  dos  Fóruns  Regionais  nas  reuniões

bimestrais  do  Fórum  Estadual  Lixo  e  Cidadania  para  que  se  possa  debater  as

demandas  regionais,  planejar  ações  e  monitorar  o  desenvolvimento  do  trabalho,

integrando governos, sociedade civil e movimentos organizados.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha proposta de restauração da Ação 4040 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO

DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM -, incluída

no PPAG 2012-2015 por meio de emenda popular durante sua elaboração e excluída

no projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, além de alteração

da ação 1231- Redução e Valorização de Resíduos -, para atendimento de demandas

regionais e apoio à estruturação de fóruns Lixo e Cidadania regionais.

AÇÃO: 1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

JUSTIFICAÇÃO:

O Município de Capitólio é hoje um dos destinos indutores do turismo em Minas

Gerais e tem no setor turístico a base de sua economia. No entanto, convivemos com
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uma realidade onde a não destinação correta de seu lixo repercute em sua imagem.

Não podemos esquecer a necessidade de uma solução para a destinação do lixo que

a Política Nacional de Resíduos Sólidos passa a exigir do municípios.

290:  realização  desta  ação  no  Município  de  Januária,  em  consórcio  com  os

municípios da microrregião, em vista proximidade com o Rio São Francisco e a Serra

Itapiraçaba. O lixão de Januária é um dos maiores da região.

380: Sou uma pessoa nascida em Januária, que visita sempre, e sou cobrada pelos

moradores para pedir melhoramentos para esta cidade histórica.

Proposta 311: Mg foi pioneiro a reconhecer o trabalho ambiental realizado pelos

catadores de materiais. O processo de inclusão sócio-produtiva dos catadores tem

uma dimensão econômica - resíduos que não vão para os aterros sanitários; social -

inclusão social dos catadores; ambiental - um ambiente saudável para a sociedade.

379: Há atualmente pouco ou quase nenhum recurso para a coleta seletiva pro

parte  do  Estado.  Com  a  coleta  seletiva  feita  por  catadores  e  associações  de

catadores  podemos  proceder  a  inclusão  social  de  forma  digna  e  adequada  das

famílias  desses catadores. O apoio atual  por  parte do Estado de Minas Gerais  a

essas pessoas é irrisório.

387 388: importância do aumento de recurso para as ações de sustentabilidade das

famílias e fortalecimento desses grupos.

386: Apoiar os Municípios mineiros numa proposta de regionalização para erradicar

lixões, implantar ou consolidar a coleta seletiva com a inclusão socioprodutiva dos

catadores  de  materiais  recicláveis  e  a  participação  efetiva  da  sociedade,

considerando a política nacional e estadual e o Fórum Estadual Lixo e Cidadania.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.716/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Paulo Henrique de Matos Almeida (Sicoob Saromcredi (São Roque

de Minas))

PROPOSTA:
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Alocação  de  recursos  financeiros  para  garantir  a  finalização  e  abertura  do

entreposto de maturação de queijo minas artesanal (QMA) do município de Medeiros,

além da elaboração e construção do entreposto de maturação de QMA no Município

de  São  Roque  de  Minas.  Tal  ação  implicará  na  alocação  de  aproximadamente

R$800.000,00 (oitocentos mil reais), permitindo o atendimento da legislação vigente e

a agregação de valor no QMA Canastra e sua região de delimitação geográfica. Os

recursos serão alocados durante o período 2013-2015, respeitando o seguinte fluxo:

R$600.00,00 (seiscentos mil  reais),  R$100.000,00 (cem mil  reais)  e R$100.000,00

(cem mil reais) respectivamente.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  inclusão  de  ação  no  programa  217  -  Segurança  de

Alimentos  -,  do  PPAG  2012-2015,  com  a  finalidade  de  apoiar  a  implantação  de

entrepostos de maturação de queijo minas artesanal (QMA), com parte dos recursos

direcionados para os Municípios de Medeiros (término das obras e inauguração) e

São Roque de Minas (elaboração do projeto e edificação).

JUSTIFICAÇÃO:

Tal ação permitirá a inclusão socioeconômica da maioria dos produtores de QMA

Canastra  (em  usa  maior  parte  enquadrados  na  Agricultura  Familiar).  Permitirá

também de regularizar a produção no tocante à legislação estadual e federal, além de

valorizar e salvaguardar este produto reconhecido nacionalmente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.717/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Eduardo Antônio Arantes do Nascimento (Federação dos Trab. na

Agricultura  de  M.  Gerais  -  FETAEMG  (Belo  Horizonte))  /  Vilson  Luiz  da  Silva

(Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:
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Criar a ação Feira Agriminas. Valor R$450.000,00. Órgão coordenador: Seapa

Proposta 363: Restaurar a Ação 4086, relativa à Feira Agriminas, com as metas

financeiras de: R$450.000 para 2013, R$500.000 para 2014 e R$550.000 para 2015.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  restauração  da  Ação  4086  -  FEIRA  ESTADUAL  DE

AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS -, incluída no PPAG 2012-2015 por meio de

emenda popular durante sua elaboração e excluída no projeto de lei de revisão do

PPAG 2012-2015,  exercício 2013, no âmbito do Programa 161 -  Desenvolvimento

Sustentável da Agricultura Familiar.

JUSTIFICAÇÃO:

A  Agriminas  é  uma  feira  da  Agricultura  Familiar,  promovida  anualmente  pela

Fetaemg,  em  parceria  com  o  Governo  Estadual.  Tem  por  objetivo  fomentar  a

comercialização dos produtos da agricultura familiar.

Proposta 363: A Feira Agriminas tem por objetivo fortalecer a comercialização dos

produtos  da  agricultura  familiar  e  reforma agrária.  A iniciativa  é  uma parceria  da

Fetaemg e do Governo do Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.718/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Maflávia A. L. Ferreira (Instituição não informada)

PROPOSTA:

incluir na regionalização das ações 1201 - Plug Minas e 1192 - Minas mais Jovem,

do Programa 023, a região Jequitinhonha/Mucuri, com meta física e financeira para

os anos 2013, 2014 e 2015.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 23 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

EMENTA:
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Encaminha proposta de alteração do programa 23 - Jovens Mineiros Protagonistas

-,  do  PPAG  2012-2015,  para  a  inclusão  da  região  Jequitinhonha/Mucuri  na

regionalização das ações 1201 - Plug Minas - e 1192 - Minas mais Jovem -, com

metas física e financeira para o período 2013-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Os Jovens do Jequitinhonha/Mucuri necessitam de oportunidades e a ação Plug

Minas (1201) e Minas mais Jovem (1192) fomentam a formação e o aperfeiçoamento

profissional e a implantação de espaços para jovens na compreensão de seu papel

na sociedade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.719/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Marco César Gubel (Sicoob Saromcredi (São Roque de Minas))

PROPOSTA:

Incluir  na  Ação  1199 formação técnica  aos  produtores  a  pasto;  incluir  a  região

sudoeste de MG na regionalização;  e acrescentar  80 produtores na meta física e

R$80.000 (R$1.000 por produtor) na meta financeira).

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1199 - Irriga Minas -, do PPAG 2012-

2015, para a alteração da regionalização e ampliação de metas físicas e financeiras

para atendimento da região sudoeste de Minas, além da ampliação do escopo da

ação.

AÇÃO:  4125  -  QUALIFICAÇÃO  GERENCIAL  E  TÉCNICA  DAS  UNIDADES

PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE.

JUSTIFICAÇÃO:

Trazer conhecimento sobre o potencial de produção de leite a pasto, consolidando o

conhecimento sobre o manejo de pastos tropicais.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.720/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Catilene Pereira  Rodrigues (Assoc.  Comunitária  dos  Moradores

Comunidade Córrego Nacísio (Araçuaí)) / Selma Chaves Moreira Vargas (Instituição

não informada) / Marinalva Maria de Jesus (Associação dos Povos Indígenas (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Criar oportunidades de trabalho para as mulheres da zona rural de Araçuaí e região.

Proposta 42: Alterar o objetivo da ação 1296 - Com Licença Vou à Luta - de modo a

estimular  não  só  as  mulheres  acima  dos  40  anos  com  baixa  escolaridade,  mas

também quem tem formação superior, mas não tem uma oportunidade porque não

tem uma indicação, mas tem bom currículo.

Proposta 343: Montagem de barracas para mulheres indígenas desaldeadas para

realização  de  trabalhos  durante  a  Copa  de  2014,  especialmente  para  venda  de

comidas típicas e alimentação em geral.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1296 - Com Licença, Vou à Luta -, do

PPAG 2012-2015, para criar  oportunidades de trabalho para as mulheres da zona

rural de Araçuaí e região, e atender mulheres indígenas.

AÇÃO: 1296 - COM LICENÇA, VOU À LUTA

JUSTIFICAÇÃO:

Proposta 42: Incentivar as empresas a passarem a analisar os currículos e dar mais

oportunidade às mulheres com ensino superior. Proposta 343: Reduzir a situação de

pobreza  das  famílias  indígenas,  considerando  que  essas  mulheres  encontram-se

desempregadas, de forma a possibilitar a geração de renda para as comunidades da

cidade.  Proposta  343:  Reduzir  a  situação  de  pobreza  das  famílias  indígenas,

considerando  que  essas  mulheres  encontram-se  desempregadas,  de  forma  a
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possibilitar a geração de renda para as comunidades da cidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.721/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Marco César Gubel (Sicoob Saromcredi (São Roque de Minas)) /

Maflávia A.  L. Ferreira (Câmara Municipal  de Itaobim (Itaobim)) /  José Antônio da

Costa (Sindicato  dos Produtores Rurais  de São Roque de Minas (São Roque de

Minas))  /  Nilson Sergio  Pereira  (Associação  dos Pequenos  Produt  (Divinópolis))  /

Adenilson Martins Caixeta (Associação dos Pequenos Produt (Divinópolis))

PROPOSTA:

Incluir cooperativas e associações no foco do programa 1212. Na região Sudoeste

de  MG,  incluir  na  meta  física  mais  uma  cooperativa/associação,  e,  acrescentar

R$500.000 na meta financeira para a construção de um armazém certificado para

pequenos produtores.

Proposta 153: Inclusão do Vale do Jequitinhonha/Mucuri na Ação 1212, com metas

financeiras específicas.

Proposta 162: Leite - Educação Técnica para melhoria geral da atividade. Milho -

Educação  Técnica  para  a  melhoria  desta  atividade.  Renda  do  milho  -  Ações

estratégicas  para  a  melhoria  de  renda,  com  construção  de  fábricas  de  ração,

investimentos no valor de 1.500.000,00 Regionalização: incluir produtores rurais de

São Roque de Minas e Região

Proposta  163:  Inclusão  da  região  Centro-oeste,  em  especial  os  municípios  de

Divinópolis,  São  Sebastião  do  Oeste  e  Pedra  do  Indaiá,  como  regiões  a  serem

beneficiadas  pelo  orçamento  dentro  dos  projetos  e  ações  existentes  do  PPAG.

Adequação  Socioeconômica  e  Ambiental  de  Propriedades  Rurais,  Projeto  Irriga

Minas,  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  abastecimento  alimentar,

Estratégias Nutricionais de Promoção à Saúde.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 28 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO
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EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PROGRAMA 028 - SUSTENTABILIDADE E

INFRAESTRUTURA NO CAMPO -,  do  PPAG 2012-2015,  com vistas  a  ampliar  a

atuação do programa, em especial para as regiões do Jequitinhonha/Mucuri e Centro-

Oeste.

AÇÃO: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Aumentar e melhorar a qualidade do armazenamento de cooperativas, visando a

certificação  de  depósitos  e  armazéns.  Ter  um  armazém  certificado  (exemplo:

certificação UTZ), para suprir demanda de armazenamento de produtos certificados.

Hoje a capacidade é zero nesse quesito.

Proposta 153: O Vale do Jequitinhonha necessita de investimento para irrigação e

no  desenvolvimento  do  agronegócio  devido  aos  seus  fatores  climáticos  que

anualmente castigam a produção agrícola nessa região. Proposta 162: Leite - Baixa

produção e renda. É possível melhorar a qualidade e quantidade da produção, para

melhorar  a  renda.  Milho  -  Média  tecnologia.  É  possível  melhorar  a  tecnologia  de

produção para aumento de renda e produção Renda do Milho - Não á produção com

valor agregado. É preciso urgente de uma fábrica para a Cooperativa de São Roque

de Minas, nesta já existe silo, unidade de armazenagem, terreno, energia e estrutura

humana.

Proposta 163: Por ser uma região que dispõe de condições para o desenvolvimento

agrícola sustentável, mas porém, carente de apoio e promoção dos agricultores e da

agricultura.  Carência  em:  consultorias  técnicas,  capacitação,  fomento  ao

associativismo, regularização fundiária, acesso à terra, em programas ambientais de

conservação e uso correto do solo e da água.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.722/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Marco César Gubel (Sicoob Saromcredi (São Roque de Minas)) /
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Camila Ribeiro Correia Amando (Superint. Regional de Saúde - Secretaria de Estado

de Saúde (Passos)) / Guilherme Henrique Rodrigues Rocha (Conselho de Segurança

Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

No  programa  1218,  incluir  formação  técnica  aos  pequenos  produtores  para

produção de alimentos hortifrutigranjeiros. Na região Sudoeste de MG, incluir na meta

física mais 30 produtores, e, acrescentar R$150.000 na meta financeira (R$5.000 por

produtor). Incluir São Roque de Minas e região nessas ações.

Proposta  247:  Inserir  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  e  a  Subsecretaria  de

Vigilância em Proteção à Saúde na execução de ações educativas no projeto, com

vistas à melhoria da qualidade do produto da agricultura familiar no que diz respeito à

legislação sanitária a que são submetidos todos os produtos que serão expostos ao

público consumidor.

Proposta  373:  Aumento da  meta física de  800 para  1160 agricultores  familiares

atendidos.

Aumento da meta financeira de R$1.000.000,00 para R$1.500.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

EMENTA:

Encaminha proposta  de  alteração da ação 1218 -  Fortalecimento da  Agricultura

Familiar para o Abastecimento Alimentar -, do PPAG 2012-2015, para elevação das

metas física e financeira, além da inclusão da região Centro-Oeste na regionalização

da ação.

AÇÃO:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

JUSTIFICAÇÃO:

Pequenos produtores em nossa região desconhecem o mercado hortifrutigranjeiros

e hoje a produção é toda "importada" dos Ceasas de BH e SP (distâncias de 300 a

500km). É preciso motivar os pequenos produtores a diversificarem suas atividades e

melhorar sua renda, atendendo à demanda do mercado regional, que hoje é atendido

pela "importação" destes produtos dos Ceasas, a alto custo, sem agregação de renda
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à localidade.

Proposta 247: Conhecimento por parte dos agricultores da legislação vigente, bem

como  de  padrões  de  qualidade  e  identidade  e  boas  práticas  de  fabricação  de

alimentos.

Proposta 373: Para ampliar a execução do Projeto Estratégico Fortalecimento da

Agricultura  Familiar  para  o  abastecimento  alimentar,  no  âmbito  do  Programa

Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar. A execução em 2012 demonstrou a importância

do programa estruturador, que colabora na implementação da Lei nº 11.947/2009, em

Minas Gerais, por meio de ações de investimento e custeio. O aumento das metas

física e financeira ampliará o alcance do programa a um número maior de municípios

em 2013.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.723/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Éder de Oliveira Melo (Sicoob Saromcredi (São Roque de Minas)) /

José  Eduardo  Terra  Vallory  (Prefeitura  Municipal  de  Capitólio  (Capitólio))  /  Flávio

Garbin Filho (Cooperativa dos Produtores de Café de Piumhi (Piumhi))

PROPOSTA:

Criar o "Programa Café-Minas com Qualidade". Investimentos para as cooperativas

e associações de pequenos produtores para que eles possam organizar a cadeia

produtiva e principalmente criar os produtos para cada região. Por exemplo, indicação

geográfica  do  café  da  "Canastra"  e  exportação direta  do  produto.  Contribuir  para

divulgação com ações de marketing e criação do circuito regional do café de acordo

com as IGs.

Proposta 116: Aquisição de máquina de limpar café voltante, com capacidade de

255cs/h, acoplada a um trator,  para atender aos produtores de Capitólio.  Valor da

máquina: 60.000,00. Valor do trator: 90.000,00. Total: 150.000,00.

Proposta 117: Levantamento de safra anual do café, com o objetivo de conhecer

números corretos em hectares de produção e sacas colhidas, tendo em vista que os
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números apresentados pelo IBGE e pela Conab não condizem com a realidade da

região.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 193 - Apoio à Cadeia Produtiva do

Café -, do PPAG 2012-2015, com foco na ampliação da área de atuação do programa

para todo o Estado, explicitando os objetivos do Fundo Estadual do Café, além de

alocar recursos para a elaboração do diagnóstico da cadeia produtiva do café em

Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

Melhorar  a  renda  do  pequeno  produtor  através  da  negociação  em  conjunto.

Transformar o produto em referência de qualidade para o Estado. Padronização do

produto por região indicada. Sustentabilidade da cadeia produtiva. Melhor distribuição

de renda eliminando os chamados atravessadores.

Proposta 116: Agregar renda ao produtor rural. Aproveitar a casca como fertilizante.

Eliminar o atravessador.

Proposta 117: Números irreais, subjetivos, não dão sustentação para os produtores

se planejarem e comercializarem sua produção.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.724/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Francisco Eletancio Freire Murta (Prefeitura Municipal de Coronel

Murta (Coronel Murta)) / Delfina Resende Furtado (Prefeitura Municipal de Candeias

(Candeias)) / Conceição de Jesus Santos (Conselho Municipal de Saúde (Ribeirão

das Neves)) / Alexandre Borges de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Palmeiras no Município de

Coronel Murta para o atendimento de aproximadamente 1000 pessoas.
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Proposta  174:  Apoiar  financeiramente a  construção de 04 Unidades Básicas  de

Saúde na zona rural do município de Candeias.

Proposta  176:  Construção  de  06  Unidades  Básicas  de  Saúde  no  Município  de

Ribeirão das Neves, distribuídas nas regiões de Justinópolis, Veneza e Centro, sendo

02 unidades em cada uma das regiões. Proposta 276: Construção de Unidade Básica

de Saúde na Região Sanitária II de Ribeirão das Neves (Bairro Liberdade).

Proposta 166: Implantar 01 Unidade Básica de Saúde no povoado de Goiaba, no

município de Carmésia.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de ação relativa à Ampliação da Estrutura da

Atenção Primária do Programa 049 - Saúde em Casa -, do PPAG 2012-2015, com

vistas à implantação de unidades básicas de saúde nos Municípios de Coronel Murta,

Candeias, Ribeirão das Neves e Carmésia. .

AÇÃO: 1127 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

JUSTIFICAÇÃO:

Oferecer melhor atendimento à população, evitando que as pessoas se desloquem

para  UBSs  de  outros  bairros.  Proposta  174:  O  município  de  Candeias  possui

aproximadamente 750 km2 de extensão territorial  e  as longas distâncias entre as

comunidades  dificultam o  acesso aos  serviços  de  saúde,  principalmente  na  zona

rural. Proposta 176: Carência de Unidades Básicas de Saúde para o atendimento da

população  do  município  de  Ribeirão  das  Neves.  Proposta  276:  Atualmente  há  2

equipes  de  PSF  para  atender  a  6  bairros.  Havia  verba  para  a  construção  de  3

unidades;  2  foram  construídas  mas  em  outra  região.  Proposta  166:  Apesar  de

aproximadamente 300 pessoas morarem no povoado de Goiaba, no município de

Carmésia, não existe Unidade Básica de Saúde no local. A unidade mais próxima fica

a 15 km.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.725/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015
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- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Luciane  Sepúlveda  Viana  (Federação  Mineira  de  Xadrez  (Belo

Horizonte))  /  Luciane  Sepúlveda  Viana  (Federação  Mineira  de  Xadrez  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psico  físico,  a  criatividade,  a

capacidade de pensar de maneira lógica e ágil, estimulando-se a tomada de decisões

com  autonomia  e  melhorando-se  a  capacidade  de  aprendizado  e  de  integração

social.

Proposta 252: Criar ação "Centros de Treinamento Enxadrísticos", cuja finalidade é

implantar espaços que permitam ao cidadão praticar o esporte "xadrez", tendo como

produto o espaço implantado e como metas física e financeira, respectivamente, 20

espaços (em 20 municípios) e R$200.000,00.

EMENTA:

Propõe restaurar a Ação "Xadrez na Escola" no âmbito do Programa 271 - Melhoria

da Educação Básica -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

O ensino do jogo de xadrez, de forma pedagógica, auxilia na formação do aluno,

melhorando o desempenho escolar e a formação moral, social e psicológica.

Proposta  252:  A implantação  do  centro  de  treinamento  de  xadrez  é  um  plano

estratégico  para  elevar  e  democratizar  o  padrão  de  qualidade  esportiva  e  de

atendimento ao programa Minas Mais Jovem - Plug Minas. Os centros envolveriam

aulas  teóricas  e  práticas,  incentivando  os  atletas  a  participarem  de  competições.

Nessas ações, o atleta desenvolve o espírito de decisão, assim como a firmeza de

caráter,  sendo,  portanto,  uma  imagem  adequada  para  o  cotidiano  da  vida.  Nos

centros de treinamento os instrutores são preparados para ensinar xadrez de forma

pedagógica  com  aspectos  do  xadrez  competitivo.  Busca-se  o  desenvolvimento

comunitário,  a  partir  do  desenvolvimento  do  capital  humano,  potencializando  os

talentos,  contribuindo para  a  formação  do  ser  humano,  por  meio  da  convivência,

aprendizagem e oportunidade para crianças e jovens, principalmente, em situação de

vulnerabilidade social.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.726/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Poços de Caldas - Rede de Atendimento em Saúde

PROPONENTE: Luênia Maria Silva de Oliveira (Ação Reciclar Cooperativa (Poços

de Caldas))

PROPOSTA:

Treinar os profissionais das equipes de saúde da família para promover a busca

ativa e o atendimento  em domicílio  dos catadores  de materiais  recicláveis,  assim

como o atendimento daqueles catadores que moram na rua.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  1116  -  Ampliação  da  Cobertura

Populacional do Programa Saúde da Família (PSF) -, do PPAG 2012-2015, para a

capacitação dos profissionais  das Equipes de  Saúde da Família  na  promoção da

busca ativa e no atendimento em domicílio dos catadores de materiais recicláveis,

assim como no atendimento daqueles catadores que moram na rua.

AÇÃO: 1116 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA

SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

JUSTIFICAÇÃO:

Os catadores de materiais recicláveis estão sujeitos ao contato com diversos micro-

organismos causadores de doenças. Grande parte deles não utiliza os equipamentos

de proteção individual e acabam contraindo diversas doenças relacionadas ao seu

trabalho. Além disso, muitos catadores se recusam a procurar os serviços de saúde

nas  unidades  básicas,  por  vergonha  ou  desconhecimento.  Por  essas  razões,  é

importante que os profissionais  das equipes de saúde realizem um trabalho  mais

próximo dos catadores de materiais  recicláveis,  inclusive aqueles  que moram nas

ruas, a fim de conscientizá-los sobre os cuidados com a sua saúde e promover o seu

adequado atendimento.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.727/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

A proposta PPAG PLE 1.366/2011 de autoria da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

com a aprovação unânime em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, e

também  contemplada  por  unanimidade  no  Seminário  Legislativo  Pobreza  e

Desigualdade com carga horária de 72 horas 24/25/26 2011, uma vez que a mesma

foi  contemplada  em  parceira  com  o  governo,  reivindicamos  que  seja  inclusa  no

orçamento do PPAG 2012-2015 para implementação e o cumprimento do programa

do cartão estudantil  nos moldes do cartão ótimo do idoso, considerando que é de

suma importância na vida do aluno, com restrições econômicas que não tem acesso

a transporte e que comprovar a frequência na escola para o aluno da cidade e para o

aluno do campo. Este programa deverá ser incluso no orçamento para ser cumprido,

executado e implementado em parceria com o Governo de Minas Gerais, empresas

de transporte e a ONG proponente, visando o controle social.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para a implementação e o

cumprimento do programa do cartão estudantil, nos moldes do cartão ótimo do idoso,

com  vistas  a  garantir  a  gratuidade  do  transporte  para  estudantes  com  restrições

econômicas do campo e da cidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.728/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Antônio  Carlos  de  Oliveira  (Câmara  Municipal  de  Capitólio

(Capitólio))

PROPOSTA:
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Apoio à agricultura de tanque-rede - regularização e comercialização.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

EMENTA:

Encaminha proposta de restauração da Ação 4147 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS

ANIMAIS -  PISCICULTURA no âmbito do programa 177-  Minas  Sem Fome -,  do

PPAG 2012-2015, de forma a ampliar o escopo da ação para a regularização dos

empreendimentos e a comercialização da produção.

JUSTIFICAÇÃO:

Caos no tratamento dessa atividade em Minas, sendo necessário apoio do Estado

na regularização de empreendimentos e criação de infraestrutura de processamento

e comercialização.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.729/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Joyce  Terezinha  Vieira  Cota  (Minist.  Público  -  Promotoria  de

Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir  ação  que  vise  a  adequação  da  infraestrutura  física,  operacional  e  de

segurança  para  o  atendimento  educacional  de  alunos  do  ensino  médio  com

deficiência.

EMENTA:

Propõe medidas, no âmbito do PPAG 2012-2015, para assegurar a acessibilidade

nas  unidades  de  ensino,  mediante  a  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas  e  de

comunicação, bem como a adequação de instalações, equipamentos e mobiliário e

veículos adaptados.

JUSTIFICAÇÃO:

Assegurar a acessibilidade nas unidades educacionais do ensino médio, mediante a

eliminação  de  barreiras  arquitetônicas  nas  edificações,  incluindo  instalações,

equipamentos  e  mobiliário,  e  nos  transportes  escolares,  bem  como  barreiras  na
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comunicação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.730/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Wallyson Mardem Vieira Macedo (Prefeitura Municipal de Itaobim

(Itaobim))

PROPOSTA:

Efetivação  da  Elaboração  dos  Planos  Diretores  de  Recursos  Hídricos  e

Enquadramento dos Corpos de Água - FHIDRO

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da Ação 1017 - ELABORAÇÃO DOS PLANOS

DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE

ÁGUA - FHIDRO -, do PPAG 2012-2015, com fim de intensificar a atuação na região

do  Jequitinhonha/Mucuri,  cobrindo  em  2013  todos  os  Municípios  do  vale  do  Rio

Jequitinhonha.

AÇÃO:  1017  -  ELABORAÇÃO  DOS  PLANOS  DIRETORES  DE  RECURSOS

HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO

JUSTIFICAÇÃO:

Orientação aos Municípios na captação dos recursos financeiros para elaboração

dos Planos Diretores de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água -

FHIDRO - em todos os Municípios do Vale do Jequitinhonha em um período de 12

meses. Descentralização dos recursos para os Municípios na elaboração do Plano.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.731/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Ronald Henrique Loyola Silva (Escola Família Agrícola Bontempo
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(Itaobim))  /  Eduardo  Antônio  Arantes  do  Nascimento  (Federação  dos  Trab.  na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão dos Vales do Jequitinhonha/Mucuri nas metas financeiras ação 4115.

Proposta 364: Alterar a finalidade da Ação 4115 para: "apoiar o beneficiamento, a

comercialização e a AQUISIÇÃO PARA MERCADO INSTITUCIONAL e distribuição

dos produtos...". E acrescentar R$200.000,00 na meta financeira.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  finalidade  da  ação  4115  -  Apoio  a

Comercialização da Agricultura Familiar -, do PPAG 2012-2015, de forma a ampliar a

atuação de Minas Gerais no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo

federal  e  atender  parte  do  mercado  institucional  do  Estado  com  produtos

agroalimentares da agricultura familiar.

AÇÃO: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

JUSTIFICAÇÃO:

Esses vales necessitam urgente de apoio à comercialização da agricultura familiar

(Ação 4115) é investimento no fomento a atividade produtora e organização agrícola

(ação 4114) devido à especificidade regional dificultada pelas condições climáticas

desfavoráveis

Proposta  364:  A partir  da  publicação  do  Decreto  Federal  nº  7.775,  de  2012,  o

Estado pode realizar comprar de alimentos da agricultura familiar, com dispensa de

licitação,  por  meio  de  chamadas  públicas.  Trata-se  do  instrumento  denominado

Compra Institucional,  criado por esse decreto.  O objetivo é fortalecer a agricultura

familiar,  gerando renda e inclusão social, nos moldes dos resultados positivos dos

programas do PAA e do PNAE. O valor  acrescido na ação é  para o  governo do

Estado estruturar o seu próprio sistema para realizar as compras institucionais.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.732/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Marco César Gubel (Sicoob Saromcredi (São Roque de Minas)) /

Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))  /  Vilson Luiz da Silva

(Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir a educação ambiental adequada à nova legislação ambiental no escopo da

Ação 1194, aumentando 80 produtores na meta física e R$1.600.000,00 (R$20.000

por produtor) na meta financeira, no Sudoeste de Minas.

Proposta  369:  Emenda  ao  PPAG  para  exclusão  da  Ação  1194  -  Adequação

socioeconômica  e  ambiental  as  propriedades  rurais  e  cancelamento  total  dos

recursos previstos na ação (R$300,000) no total da receita estimada e despesa fixada

no Projeto de Lei Orçamentária (R$68.101.631.673,00) por meio de emenda textual

ao art.  2º  do Projeto de Lei  nº  3.471/12 -  LOA. Com o cancelamento, devem ser

compatibilizados  os  quadros  demonstrativos  da  receita  e  despesa.  Não  sendo

possível  a  exclusão,  propomos  a  maior  redução  possível  das  metas  físicas  e

financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

Proposta  376:  Ação:  Adequação  Socioeconômica  e  Ambiental  de  Propriedades

rurais: Dobrar a meta física e o recurso (meta financeira).

Meta físcia: de 6.420 para 12.840;

Meta financeira: de R$17.300,00 para R$34.600,00.

(Obs. o valor acima refere-se ao total no período de 2013-2016)

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 28 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1194 - Adequação Socioeconômica e

Ambiental das Propriedades Rurais do PPAG 2012-2015 de forma a adequar suas

metas físicas e financeiras, além de incluir a educação ambiental como finalidade da

referida ação.
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AÇÃO:  1194  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Os produtores desconhecem a antiga e a nova legislação

Proposta 369: A Ação faz parte de uma série de iniciativas do PPAG destinadas a

subsidiar  o  agronegócio,  em  especial  ao  grande  produtor  rural.  Trata-se  de  uma

tentativa de indução e planejamento econômico por parte do Estado, que se traduz,

na prática, em transferência coercitiva de renda de alguns setores da sociedade para

o setor agropecuário, notadamente dos mais pobres para os mais ricos. O programa

gera não só um gasto  supérfluo,  como prejudicial  à  economia,  pois  recursos são

retirados  de  atividades  produtivas  dos  cidadãos  para  serem  ineficientemente

alocados  pelo  Estado  em  ações  escolhidas  por  critérios  políticos.  Os  recursos

destinados ao programa podem ser melhor alocados pelo próprio cidadão mineiro, e

por isso propomos a supressão tanto da despesa quanto da receita. Ressaltamos que

a proposta não é abarcada pela vedação constante no art. 160 da Constituição do

Estado e art. 35 da LDO/2012 (...)

Proposta 376: O programa é importante, pois viabiliza a Regularização Ambiental e

avalia as alternativas de desenvolvimento econômico e social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.733/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Ronald Henrique Loyola Silva (Escola Família Agrícola Bontempo

(Itaobim))  /  Wallyson  Mardem  Vieira  Macedo  (Prefeitura  Municipal  de  Itaobim

(Itaobim)) / Maflávia A. L. Ferreira (Câmara Municipal de Itaobim (Itaobim)) / Adriana

Ferreira Gomes (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Inclusão dos Vales do JequitMucuri nas metas financeiras ação 4114.

Proposta 141: Ampliação da meta financeira para os vales Jequit/Mucuri na ação

4228.

Proposta 142: Inclusão do Vale do Jequit/Mucuri na Ação 4429, com meta financeira



1093
____________________________________________________________________________

específica. Proposta 143: Ampliação da meta financeira para os vales Jequit/Mucuri

na ação 4229.

Proposta 144: Ampliação da meta financeira para os vales Jequit/Mucuri na ação

1151.

Proposta 145: Ampliação da meta financeira para os vales Jequit/Mucuri na ação

1154.

Proposta 146: Ampliação da meta financeira para os vales Jequit/Mucuri na ação

4367.

Proposta  148:  Inclusão  do  Vale  do  Jequit/Mucuri  na  Ação  1199,  com  metas

financeiras específicas.

Proposta  150:  Inclusão de meta financeira para  os  vales  Jequit/Mucuri  na  ação

4152.

Proposta 149: Ampliação da meta financeira para os vales Jequitinhonha/Mucuri na

ação 4154.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração das ações 4114, 4228, 4429, 4229, 1151, 1154,

4367, 1199, 4152, 4154, do PPAG 2012-2015, todas relativas às políticas públicas

destinadas  à  agricultura  familiar,  para  a  regionalização  e/ou  elevação  de  metas

financeiras da região Jequitinhonha/Mucuri.

AÇÃO:  4114  -  FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA E  À ORGANIZAÇÃO DA

AGRICULTURA FAMILIAR

JUSTIFICAÇÃO:

Esses vales necessitam urgente de apoio à comercialização da agricultura familiar

(Ação 4115) é investimento no fomento a atividade produtora e organização agrícola

(ação 4114) devido à especificidade regional dificultada pelas condições climáticas

desfavoráveis Proposta 142:  O Vale do Jequitinhonha é a região mais carente de

Minas  devido  às  condições  climáticas,  e  precisa  de  investimento  financeiro  na

transferência de tecnologia de integração lavoura, pecuária e floresta. Proposta 141:
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Proposta 143: Proposta 144: Proposta 145: Proposta 146: Proposta 149: Proposta

150: Os vales Jequitinhonha e Mucuri possuem grandes extensões territoriais e os

recursos financeiros nas ações listadas são insuficientes. É necessária a inclusão de

meta  financeira  para  o  Jequitinhonha/Mucuri  da  Ação  4152,  pois  esses  vales

precisam indiscutivelmente de apoio à agricultura familiar pela sua vocação histórica

Proposta 148: O Vale do Jequitinhonha necessita de investimento para irrigação e

no  desenvolvimento  do  agronegócio  devido  aos  seus  fatores  climáticos  que

anualmente castigam a produção agrícola nessa região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.734/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Adriana Ferreira  Gomes  (Instituição  não informada)  /  Tadeu  da

Costa  Gomes  (Câmara  Municipal  de  Araçuaí  (Araçuaí))  /  Maflávia  A.  L.  Ferreira

(Câmara Municipal de Itaobim (Itaobim)) /  Alcidônio doa Santos Batista (Instituição

não informada) / Wellington Gonçalves dos Santos (Conselho dos Povos Indígenas

de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Albano Silveira Machado (Prefeitura Municipal de

Capelinha (Capelinha))  /  Francisco Eletancio Freire Murta (Prefeitura Municipal  de

Coronel Murta (Coronel Murta)) / Elias Esteves Alves (Câmara Municipal de Araçuaí

(Araçuaí))  /  Averaldo  Moreira  Martins  (Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da  Lapa

(Virgem da Lapa)) / Catilene Pereira Rodrigues (Assoc. Comunitária dos Moradores

Comunidade  Córrego  Nacísio  (Araçuaí))  /  Gilmar  Vieira  Freitas  (Instituição  não

informada)  /  Averaldo  Moreira  Martins  (Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da  Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa
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(Virgem da Lapa))  / Vamilton Alves Jardim (Câmara Municipal  de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa)) / Geraldo Magela Luiz Nobre (Prefeitura Municipal de Virgem da

Lapa (Virgem da Lapa)) / Geraldo Magela Luiz Nobre (Prefeitura Municipal de Virgem

da Lapa (Virgem da Lapa))  /  Higor  Maciel  Coelho (Prefeitura  Municipal  de  Berilo

(Berilo)) / Geralda Chaves Soares (Associação Indígena Pankararu (Araçuaí)) / Mauro

dos Santos (Instituição não informada) / Maria Aparecida Nunes Silva (Instituição não

informada)  /  Antônio  Reginaldo  Martins  Moreira  (Câmara  Municipal  de  Francisco

Badaró (Francisco Badaró)) / Antônio Reginaldo Martins Moreira (Câmara Municipal

de  Francisco  Badaró  (Francisco  Badaró))  /  Antônio  Reginaldo  Martins  Moreira

(Câmara  Municipal  de  Francisco  Badaró  (Francisco  Badaró))  /  Antônio  Reginaldo

Martins Moreira (Câmara Municipal de Francisco Badaró (Francisco Badaró))

PROPOSTA:

Construção de grandes e pequenas barragens.

Aquisição de equipamentos para favorecer a captação de água e sua distribuição

até as moradias. Proposta 136: Construir barragem no Rio Gravatá. Proposta 140:

Incluir na finalidade da Copanor atendimento às comunidades rurais com população

inferior a 200 habitantes.

Proposta 165: Criação de um sistema de abastecimento, tratamento e distribuição

de água da Barragem do Calhauzinho para beneficiar a Escola Família Agroecológica

de  Araçuaí,  Comunidades  Córrego  Fundo,  Córrego  Narcizo,  Salitre  e  Barra  do

Córrego Narcizo, beneficiando aproximadamente 250 pessoas.

Proposta  172:  Ampliação  de  meta  física  e  financeira  da  Ação  1062,  para

atendimento, com a implantação de módulos sanitários, das comunidades indígenas

da região do Rio Doce: Carmésia, aldeia Pataxó, 30 unidades; Resplendor, Crenak,

30 unidades; região Jequitinhonha e Mucuri:  Teófilo  Antoni,  Ladainha,  comunidade

Maxacali, 50 unidades; região Sul: Caldas, Xucuru Kariri, 20 unidades; e região Norte:

Xacriabá, 50 unidades. Proposta 178: Incluir o Município de Capelinha na Ação Água

para Todos. Proposta 180: Oferecer água potável de qualidade aos moradores dos

Distritos  de  Freire  Cardoso e  Barras  do  Salinas,  no  Município de  Coronel  Murta.

Proposta  181:  Construção  de  barragens  nos  Rios  Gravatá  e  Piauí  e  pequenas

barragens nos córregos dessas bacias. Proposta 183: Apoio financeiro para aquisição
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de tratores (patrulhas mecanizadas) que serão utilizados na construção de barragens

e  barramentos  no  Município  de  Virgem  da  Lapa.  Proposta  184:  Garantir  o

abastecimento de água para a comunidade (quilombola) do Córrego do Narciso, no

Município de Araçuaí. Proposta 187: Levar água da estação de captação de água da

Copanor, localizada na Comunidade Baixa Quente, até às famílias da comunidade

Coruto, no Município de Araçuaí.

Proposta  188:  Construção  de  barragens  nos  rios  da  região  do  Vale  do

Jequitinhonha/Mucuri e distribuir a água às comunidades rurais.

Aumentar  meta  física  e  financeira  da  ação  (500  milhões  de  reais).(OBS  da

Consultoria: a proposta do Autor refere-se à Ação 1048; alteramos para a 1084 por se

tratar de barragem.) Proposta 190: Construção de barragens mistas em córregos da

região. Proposta 192: Construção de barraginhas de contenção e barragens mistas

nas grotas (terra e concreto), captação de água dos córregos para armazenamento

nas barragens de argila. Proposta 192: Construção de barraginhas de contenção e

barragens mistas nas grotas (terra e concreto), captação de água dos córregos para

armazenamento  nas  barragens  de  argila.  Proposta  194:  Construir  pequenas

barragens no Córrego Água Suja,  no Ribeirão dos Gangorras, o Barbosa,  o Bem

Querer, além de 40 barraginhas em diversos grupos de comunidades rurais. Proposta

196: Construção de uma pequena estação de tratamento de água para utilizar a água

do Rio  Jequitinhonha para  consumo humano  na  Aldeia  Cinta  Vermelha Jundiba  .

Proposta  197:  A Comunidade Aguada Nova (aproximadamente 480 pessoas),  em

Araçuaí, solicita o fornecimento de água para consumo humano, para dessedentação

animal  e  para  produção.  Proposta  220:  Água  da  Barragem  do  Calhauzinho  seja

distribuída à Comunidade de Boi  Morto /  Córrego do Narciso. Não querem poços

artesianos uma vez que secam.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 166 - BARRAGENS DE MINAS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração das metas físicas e financeiras das ações 1048 -

Água para Todos -;  1062 -  Vida no Vale -  Sedru-;  1079 -  Vida no Vale -;  1084 -

Implantação de Barragens -; 1098 - Saneamento de Minas-; 1375 - Construção de
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Reservatórios  -;  3003 -  Saneamento  Básico  -  Copasa -;  e  de  inclusão da região

Jequitinhonha/Mucuri na ação 1375 - Construção de Reservatórios -, no PPAG 2012-

2015, para o fornecimento de água para consumo humano e produção de alimentos e

saneamento básico nas comunidades rurais da região Jequitinhonha/Mucuri.

AÇÃO: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

JUSTIFICAÇÃO:

Grande  parte  da  população da região  ainda  mora  na  zona rural  e  a  seca tem

dificultado a vida das famílias e produtores rurais. Desta forma, deve-se investir mais

em propostas direcionadas a favorecer a melhoria da infraestrutura (estradas, água

potável, transporte e equipamentos agrícolas para os pequenos e médios agricultores

da região do Jequitinhonha. Proposta 136: O rio está na UTI, parte dele já secou.

Somos mais de 20 mil ribeirinhos, como viveremos sem água. Proposta 140: O Vale

do Jequitinhonha sofre historicamente de escassez de água e por ser a fonte de vida

primordial  ao  ser  humano,  solicitamos  que  o  acesso à  água  seja  universalizado.

Proposta 165: A EFA atende jovens de 7 municípios, 105 jovens e não tem acesso à

água tratada; o que tem é através de abastecimento de caminhão pipa não assíduo,

assim como as comunidades circunvizinhas. A água utilizada atualmente coloca em

risco a saúde tanto dos alunos, como das famílias. Proposta 172:  O saneamento

básico nas comunidades indígenas ainda é muito precário, com unidades (sanitárias)

em péssimo estado ou, até mesmo, sem nenhuma unidade. As fossas cépticas estão

transbordando e  até  mesmo os  dejetos  estão  sendo lançados  nos  leitos  de  rios.

Proposta 178: O Município de Capelinha tem diversas comunidades rurais com sérios

problemas  de  acesso  à  água  tanto  para  o  consumo  doméstico  quanto  para  a

produção agropecuária. Proposta 180: A Copanor oferece o abastecimento de água

nesses Distritos, porém, a água é de péssima qualidade (salgada). Proposta 181: Os

rios estão secando e os ribeirinhos estão ficando sem água para beber e produzir.

(geração de emprego e renda) Proposta 183: Proposta 184: O caminhão Pipa não

está levando água para a comunidade do Córrego do Narciso, devendo-se buscar

água a 1 km de distância, carregando na cabeça, enquanto poderia ser puxada a

água da barragem Calhauzinho. Luta-se por essa reivindicação já há mais de 6 anos.

Proposta 187: A comunidade do Coruto fica a 4 km da comunidade Baixa Quente e ao
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longo dos anos tem passado por dificuldades com a escassez da água e necessita

água para uso domiciliar  e para cultivo tradicional de hortaliças, vendidas na feira

local há 30 anos. O acesso à água permitirá que as 22 famílias, cerca de 70 pessoas,

possam continuar no meio rural e não tenham que ir embora para a cidade. Proposta

188:  Proposta  190:  É  necessário  perenizar  os  córregos  com  a  construção  de

barragens para dar condição ao pequeno produtor rural de trabalhar com agricultura

familiar e preservando o meio ambiente. Proposta 192: As barraginhas e barragens

mistas protegerão as estradas e o solo da erosão e reabastecerão o lençol freático. O

fluxo de água é pequeno e é necessário captar água das grotas onde esse fluxo é

maior. A captação de água no período chuvoso auxiliará na armazenagem de água

nas barragens existentes que estão secas. Proposta 192: As barraginhas e barragens

mistas protegerão as estradas e o solo da erosão e reabastecerão o lençol freático. O

fluxo de água é pequeno e é necessário captar água das grotas onde esse fluxo é

maior. A captação de água no período chuvoso auxiliará na armazenagem de água

nas barragens existentes que estão secas. Proposta 194: O município de Berilo tem

um dos mais baixos índices pluviométricos acarretando seca em todo o município.

Proposta  196:  Proposta  197:  A  comunidade  Aguada  Nova  está  abandonada,

principalmente  no  tocante  à  água.  Se  não  houver  investimento  urgente,  não

saberemos o que fazer. Proposta 220: Os poços artesianos na região secam, por isso

é  importante  ter  água  de  fonte  perene  por  meio  de  distribuição  da  Barragem de

Calhauzinho  que  atende  a  agricultura  familiar.  Caso  contrário  as  famílias  são

obrigadas a migrar. A comunidade é isolada e sofre muito com a falta d'água.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.735/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Maflávia A. L. Ferreira (Câmara Municipal de Itaobim (Itaobim))

PROPOSTA:

Aumentar o valor  da meta financeira para as Ações 4384 e 4385 para os vales

Jequitinhonha e Mucuri.

REDE: 9 - Rede de Cidades
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PROGRAMA:  205  -  REGULAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  das  ações  4384  -  Operacionalização  da

Fiscalização da Prestação de Serviços - e 4385 - Suporte Técnico para as Atividades

de Regulação da Prestação dos Serviços -, do PPAG 2012-2015, para elevação da

meta financeira da região Jequitinhonha/Mucuri.

AÇÃO: 4384 - OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

JUSTIFICAÇÃO:

Falta  de  cumprimento  do  contrato  da  Copasa  em  alguns  Municípios  para  a

execução  da  rede  de  esgotamento  sanitário  e  ETE -  Estação  de  Tratamento  de

Esgoto. Grande deficiência e morosidade na manutenção da rede de esgoto, gerando

problemas de saúde pública gravíssimo em alguns municípios, inclusive o Município

de Itaobim.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.736/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Joyce  Terezinha  Vieira  Cota  (Minist.  Público  -  Promotoria  de

Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir ação nova que vise a adequação da infraestrutura física, operacional e de

segurança das  unidades escolares  para  o atendimento  educacional  de  alunos  do

ensino fundamental com deficiência.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015 para incluir ação que vise a

adequação  da  infraestrutura  física,  operacional  e  de  segurança  das  unidades

escolares  para  o  atendimento  educacional  de  alunos  do  ensino fundamental  com

deficiência.

JUSTIFICAÇÃO:
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Assegurar  a  acessibilidade  nas  unidades  educacionais  do  ensino  fundamental,

mediante  a  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas  nas  edificações,  incluindo

instalações,  equipamentos  e  mobiliário,  e  no  transporte  escolar,  bem  como o  de

barreira nas comunicações. A ação deverá contemplar, também, as redes municipais

de ensino.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.737/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: José Otoni  Alves  Campos  (Sindicato  dos Produtores Rurais  de

Araçuaí  (Araçuaí))  /  Delfina  Resende  Furtado  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias)) / Nilton de Avelar Ribeiro (Prefeitura Municipal de Candeias (Candeias))

PROPOSTA:

Reinserir a Ação 4087 - CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE

- com regionalização para os vales do Jequitinhonha/Mucuri.

Proposta  312:  Retornar  a  Ação  (4087)  -  Meta  Financeira:  R$100.000,00  de

cadastramento de agroindústrias rurais de pequeno porte. Alterar Meta Física de 600

para 10 agroindústrias de pequeno porte cadastradas e capacitadas.

Proposta 375: Reincluir a Ação 4087 no PPAG, incluindo recursos financeiros para

manutenção e infraestrutura dos consórcios de desenvolvimento e cadastramento da

agroindústria  rural  de  pequeno  porte.  Meta  financeira:  custeio  R$100.000,000,

infraestrutura R$200.000,00.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  restauração  da  Ação  4087  -  CADASTRO  DE

AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE -, incluída no PPAG 2012-2015 por meio

de emenda popular durante sua elaboração e excluída no projeto de lei de revisão do

PPAG 2012-2015,  exercício 2013, no âmbito do Programa 161 -  Desenvolvimento

Sustentável da Agricultura Familiar.
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JUSTIFICAÇÃO:

Cadastrar  os  empreendimentos  agroindustriais  rurais  com  apoio  da  vigilância

sanitária para adequação dos mesmos.

Proposta 312: Continuar as ações de cadastramento das agroindústrias rurais de

pequeno porte em outras regiões do Estado, como foi realizado, no ano de 2012, na

Região Centro-Oeste. Proposta em 2013 para a Região Jequitinhonha - Mucuri.

Proposta 375:  Visto que estamos implantando o consórcio a que se refere esta

ação, precisamos mantê-los e criar infraestrutura para que eles operem regularmente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.738/2012

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Gabriela Souza Santos (Associação Mineira das Escolas Família

Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte)) / Gilmar Vieira Freitas (Associação Mineira das

Escolas Família Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alteração das metas física e financeira da ação 4587 - Atendimento Escola Família

Agrícola  ensino  médio  rural  integrado  à  educação  profissional  e  restauração

(inclusão) das ações 2138 - atendimento Escola Família Agrícola ensino fundamental

rural em tempo integral e nº 2139 - repassar recursos financeiros às Escolas Família

Agrícola para subsidiar a execução de obras de infraestrutura.

Proposta  297:  Disponibilizar  recursos  para  implantação  de  uma  escola  família

agrícola  no  Centro  Oeste,  se  possível  em  Divinópolis  -  Escola  Rural  Benjamim

Constant na zona rural de Buritis.

Proposta 299: Infraestrutura das Escolas Família Agrícola.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

EMENTA:

Propõe  alteração  na  ação  4587  -  Atendimento  Escola  Família  Agrícola  -,  do

Programa 232 - Escola Família Agrícola -, do PPAG 2012-2015.
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AÇÃO: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Produto: 10385 - ALUNO BENEFICIADO

Unidade de medida: 11 - ALUNO

* - O quadro contendo as metas físicas e financeiras das regiões mencionadas foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.

JUSTIFICAÇÃO:

(...)  em diagnóstico realizado pela Amefa, junto às Efas em funcionamento e os

parceiros através das fichas de pré-matrícula, identificamos uma previsão de aumento

dos alunos para o ano de 2012. Além das unidades em funcionamento, a partir de

janeiro de 2013 iniciam as atividades em mais uma Efa de Ensino Médio no município

de Taiobeiras , no Norte de Minas. Com isto, soma-se um total de 1.564 estudantes

em 2012. Para apoiar a ampliação de modalidade de curso de ensino médio técnico

profissionalizante nas atuais unidades de ensino que trabalham somente com ensino

fundamental somando ainda o surgimento de novas Efas, baseado uma demanda já

diagnosticada pela Amefa, teremos 2.260 alunos em 201, 3.105, em 2014 e 3.490 em

2015.  Todas  as  Efas  em  implantação  já  possuem  terra,  parte  da  estrutura,  uma

articulação  para  associação,  várias  parcerias,  os  documentos  pedagógicos  em

construção,  uma  grande  demanda  dos  jovens.  Proposta  297:  É  uma  forma  de

amenizar  o  êxodo  rural  muito  frequente  na  região.  Devido  ao  nucleamento  das

escolas  rurais  e a forma como a educação acontece,  sem valorizar  e observar  a

realidade do aluno, dando a ele a oportunidade de conhecer a sua realidade e dela

usufruir para sua sobrevivência e qualidade de vida. Hoje em Divinópolis a população

rural representa apenas 2,8% e a situação está ficando cada vez pior, falta mão de

obra e pessoas motivadas para promover o desenvolvimento rural. Proposta 299: As

escolas família agrícola são atendidas em MG por programa de apoio através da Lei

14.614/2003,  com financiamento per  capita (bolsa aluno).  Este recurso é utilizado

para manter a escola funcionando, porém não dá conta de contribuir para reformas e

ampliação  das  escolas  devido  à  demanda  crescente  e  a  cada  ano.  Com  uma

infraestrutura  adequada,  as  Efas  terão  condições  de  atender  mais  e  melhor  a

demanda emergente

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.739/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Yasmin  Dias  Netto  (Prefeitura  Municipal  de  Itambacuri

(Itambacuri))

PROPOSTA:

Garantia  de  módulos  sanitários  para  o  atendimento  das  comunidades  rurais  e

urbanas de baixa renda do Município de Itambacuri.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

EMENTA:

Encaminha proposta de direcionamento de recursos da alteração da ação 1098 -

Saneamento  de  Minas  -,  do  PPAG  2012-2015,  para  a  instalação  de  módulos

sanitários  nas  comunidades  rurais  e  urbanas  de  baixa  renda  do  Município  de

Itambacuri.

AÇÃO: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.740/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Nilson  Sergio  Pereira  (Associação  dos  Pequenos  Produt

(Divinópolis))  /  Adenilson  Martins  Caixeta  (Associação  dos  Pequenos  Produt

(Divinópolis))  /  Delfina  Resende  Furtado  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias)) / Rômulo Luiz Campos (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais

- FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Disponibilizar recursos para a aquisição de um imóvel em Divinópolis para a criação

do complexo do agronegócio de Divinópolis e região. Uma área construída de 6000

m² onde há projeto de ocupação por vários órgãos públicos e entidades sociais.

Proposta 164: Recursos financeiros para construção de galpão para estocagem de
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produtos agrícolas e também para venda e processamento de hortifrutigranjeiros.

Proposta 265: Criar ação nova.

Organizar  rede  de  negócios  da  agricultura  familiar  por  microrregião  de  Minas

Gerais, dotado de serviços com assistência técnica, estrutura administrativa, logística,

infraestrutura  para  beneficiamento  e  agregação  de  valor  a  produtos,  operando

entreposto para atender demandas. - Reativar galpões existentes (já construídos)

-  Construir  novos  galpões  microrregionais  -  Estrutura  e  organização  logística  -

Estruturar galpões com equipamentos para beneficiamento de produtos

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  2005  -  Infraestruturas  do  Setor

Agropecuário -, do PPAG 2012-2015, para ampliação de meta física para a instalação

de  barracões  multifuncionais  (Ater,  comercialização,  sanidade,  etc.),  para

atendimento  a  agricultores  familiares  em  Divinópolis  e  Candeias,  além  da

disponibilização desse modo de operação para outras regiões do Estado.

AÇÃO: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

JUSTIFICAÇÃO:

É um galpão que se encontra ocioso a muitos anos, oferece condições para um

conjunto  de  atendimentos  e  serviços  que  facilitará  a  vida  dos  agricultores  e  da

população, possibilitando um maior desenvolvimento econômico e a valorização da

agricultura  familiar  a  partir  de  um  local  adequado  para  a  realização  dos

procedimentos de fornecimento de produtos aos clientes principalmente do PNAE, em

que Divinópolis é referência.

Proposta 164: Temos no município um espaço do produtor rural, porém nos falta um

galpão para armazenagem de grãos e seleção de hortifrutigranjeiros.

Proposta  265:  Já  existem  vários  galpões  do  Programa  "Barracão  do  Produtor"

criado nos anos noventa, vários estão desativados, outros subutilizados, apenas três

funcionando,  podendo  apoiar  a  articulação  do  complexo  de  produção  -

beneficiamento de produtos - e comercialização, atendendo demandas das compras

públicas e privadas.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.741/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Delfina  Resende  Furtado  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias))

PROPOSTA:

Apoiar financeiramente o Hospital  Carlos Chagas (Fundação Comunitária  Carlos

Chagas) no Município de Candeias e dar a ele nova vocação, direcionando-o para o

atendimento ao idoso, incluindo-o na Rede de Atendimento ao Idoso.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4388 - Fortalecimento da Rede Municipal

de Saúde -, do PPAG 2012-2015, para o apoio financeiro ao Hospital Carlos Chagas

(Fundação Comunitária Carlos Chagas),  no Município de Candeias, com vistas ao

atendimento ao idoso, incluindo essa unidade de saúde na Rede de Atendimento ao

Idoso.

AÇÃO: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:

Devido à função social e à importância dos hospitais filantrópicos, é necessário dar

a eles  nova vocação para que não pereçam. A população idosa do Município  de

Candeias é 10% maior que a média do Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.742/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Walter  Agostinho da Silva  (Conselho  Municipal  de  Saúde (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Criar serviço de acompanhamento após alta hospitalar de pacientes em situação de
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vulnerabilidade social como moradores de rua, usuários de álcool e drogas e com

transtorno mental.

REDE: 2 -

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  PPAG 2012-2015,  para  a  implantação  de

serviço  de  acompanhamento  após  a  alta  hospitalar  de pacientes  em  situação de

vulnerabilidade social, como moradores de rua, usuários de álcool e drogas e com

transtorno mental.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.743/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marília Gonçalves Andrade de Oliveira (Associação dos Catadores

de Papel de Belo Horizonte - ASMARE (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Conclusão da obra de Estação de Tratamento de Esgoto da região do Veneza em

Ribeirão das Neves e instalação de rede de interceptor da rede coletora de esgoto na

mesma região.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 3003 - Saneamento Básico - Copasa -,

do PPAG 2012-2015, para conclusão da obra da Estação de Tratamento de Esgoto

(ETE) do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, e instalação de rede de interceptor

da rede coletora de esgoto, na mesma região.

AÇÃO: 3003 - SANEAMENTO BÁSICO - COPASA

JUSTIFICAÇÃO:

A obra está parada mais de um ano.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.744/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015
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- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Rômulo Luiz Campos (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Os  recursos  do  orçamento  devem  ser  especificados  por  áreas  temáticas:

qualificação profissional; geração de renda; e aumento da produtividade do trabalho.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 003 - Melhor Emprego -, do PPAG

2012-2015,  para  especificação  de  recursos  do  orçamento  por  área  temática:

qualificação profissional; geração de renda; e aumento da produtividade do trabalho.

JUSTIFICAÇÃO:

O estabelecimento de objetivos e metas específicas possibilita mais transparência e

controle social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.745/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Cristiane  Nazareth  da  Silva  (Conselho  Estadual  de  Assistência

Social - CEAS (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliar  o  recurso  da  Ação  4301  para  R$57.622.778,40  (acréscimo  de

R$9.488.368,40)

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4301- Cofinanciamento do Piso Mineiro

de Assistência Social -, do PPAG 2012-2015, para ampliar sua meta financeira para

R$57.622.778,40, com o acréscimo de R$9.488.368,40, em 2013.

AÇÃO: 4301 - COFINANCIAMENTO DO PISO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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JUSTIFICAÇÃO:

Com a universalização do Piso Mineiro, faz-se necessário a uniformização da base

de cálculo do valor repassado aos Municípios, passando para R$2,20, associado ao

CadÚnico de 2012. Desse forma será corrigida a discrepância existente hoje, pois

apenas  100  Municípios  recebem recursos  do  Piso  Mineiro  calculado  a  partir  dos

R$2,20, o restante recebe R$1,80 baseado no cálculo do CadÚnico de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.746/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Cristiane  Nazareth  da  Silva  (Conselho  Estadual  de  Assistência

Social - CEAS (Belo Horizonte)) / Albano Silveira Machado (Instituição não informada)

/ Higor Maciel Coelho (Instituição não informada) / Francisco Eletancio Freire Murta

(Prefeitura Municipal de Coronel Murta (Coronel Murta))

PROPOSTA:

Ampliar meta financeira da ação 4234 em R$1.500.000,00 e meta física em 15 para

investimento em implantação de Centros  de Referência de Assistência Social  nos

Municípios  do  Estado  que  ainda  não  possui  o  Cras.  Proposta  84:  Inclusão  do

Município de Capelinha na ação 1176 com o objetivo de construir e equipar o Cras

Vista Alegre. Proposta 81: Inclusão do Município de Berilo na Ação 1176 - Travessia

Social,  com  objetivo  de  construir  e  equipar  o  Cras  do  Município.  Proposta  78:

Aquisição de automóvel para o Cras.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta  de  alteração da ação 4234 -  Cofinanciamento  de  Serviços

para  Municípios  na  Execução  de  Proteção  Básica  -,  do  PPAG  2012-2015,  para

ampliar meta física e financeira, com vistas a implantar e a equipar CRAS no Estado.

AÇÃO:  4234  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  PARA  MUNICÍPIOS  NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

JUSTIFICAÇÃO:
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Considerando  que  existem  em  Minas  Gerais  Municípios  que  não  possuem  o

equipamento  público  de  Cras,  e  a  importância  desse  equipamento  para  a

consolidação do Sistema Único de Assistência Social no Estado, faz-se necessária

emenda proposta. Proposta 84: Beneficiar 3.500 pessoas dos bairros Vista Alegre,

Aparecida,  Maria  Lúcia,  Planalto  e  Cidade Nova,  especialmente famílias  de baixa

renda, participantes de programas sociais e do bolsa família. Proposta 81: Atender

um  contingente  de  famílias  de  baixa  renda,  principalmente  as  beneficiária  do

Programa Bolsa Família. Proposta 78: Proporcionar meios para a equipe volante do

Cras realizar acompanhamento familiar nas 24 comunidades rurais do Município de

Coronel Murta.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.747/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marinalva Maria de Jesus (Associação dos Povos Indígenas (Belo

Horizonte)) / Sandra Pinto de Souza (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí))

PROPOSTA:

Oferta de cursos profissionalizantes e de qualificação para o mercado de trabalho

para  jovens  e  adolescentes  de  comunidades  indígenas  desaldeados,  com

recebimento de bolsa no valor de 1 salário mínimo, como incentivo. Meta física de 30

jovens atendidos em 2013; 30, em 2014; e 30, em 2015 na Região Central e Meta

financeira a definir.

Proposta  103:  Garantir  políticas  públicas  de  geração  de  emprego  e  de  renda

voltadas para a juventude, na região de Araçuaí, Virgem da Lapa, Chapada, Berilo,

Novo Cruzeiro e Jenipapo de Minas.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 154 - AGENDA JOVEM

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4096 - Desenvolvimento e Capacitação

do Jovem -, do PPAG 2012-2015, para ampliação das metas física e financeira nas

regiões  Central  e  Jequitinhonha/Mucuri,  com  vistas  incluir  no  público  beneficiário
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jovens  residentes  na  região  de  Araçuaí,  Virgem  da  Lapa,  Chapada,  Berilo,  Novo

Cruzeiro e Jenipapo de Minas, bem como adolescentes e jovens de comunidades

indígenas desaldeados.

AÇÃO: 4096 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO JOVEM

JUSTIFICAÇÃO:

Resgatar os jovens indígenas das ruas e dos vícios, como drogas e álcool, de forma

preventiva.

Proposta 103: A maioria da população dessa região trabalha em usinas e fazendas

de café em condições precárias e degradantes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.748/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Mauro Alves de Souza Alves (Conselho Estadual de Assistência

Social - CEAS (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir  os  seguintes  objetivos  no  Programa  011  -  Assistência  social  e  direitos

humanos

1.  fortalecer  as  ações  de  combate  à  pobreza  e  à  fome  em  Minas  Gerais,

incorporando  a  perspectiva  étnico-  racial  e  de  gênero  em  todas  as  ações  de

assistência  social,  de  segurança  alimentar  e  nutricional  e  nos  programas  de

transferência de renda do Governo Estadual, com prioridades às mulheres chefes de

família;

2.  garantir  políticas  de renda,  cidadania,  assistência  social,  segurança alimentar

para população negra, quilombola, indígena, cigana e comunidades de terreiros;

3. incorporar as necessidades das comunidades indígenas, ciganas e negras nas

diretrizes  do  planejamento  das  políticas  de  assistência  social  e  de  segurança

alimentar;

4. promover a igualdade de direitos no acesso ao atendimento socioassistencial, à

segurança alimentar e nutricional e aos programas de transferência de renda, sem

discriminação etnorracial, cultural, de gênero ou de qualquer outra natureza.
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REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do Programa 011- Assistência Social e Direitos

Humanos -, do PPAG 2012-2015, para incluir os seguintes objetivos no programa:

1.  fortalecer  as  ações  de  combate  à  pobreza  e  à  fome  em  Minas  Gerais,

incorporando  a  perspectiva  étnico-  racial  e  de  gênero  em  todas  as  ações  de

assistência  social,  de  segurança  alimentar  e  nutricional  e  nos  programas  de

transferência de renda do Governo Estadual, com prioridades às mulheres chefes de

família;

2.  garantir  políticas  de renda,  cidadania,  assistência  social,  segurança alimentar

para população negra, quilombola, indígena, cigana e comunidades de terreiros;

3. incorporar as necessidades das comunidades indígenas, ciganas e negras nas

diretrizes  do  planejamento  das  políticas  de  assistência  social  e  de  segurança

alimentar;

4. promover a igualdade de direitos no acesso ao atendimento socioassistencial, à

segurança alimentar e nutricional e aos programas de transferência de renda, sem

discriminação etnorracial, cultural, de gênero ou de qualquer outra natureza.

JUSTIFICAÇÃO:

Necessidade de explicitas as questões etnorraciais, de gênero e de cultura para

garantir direitos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.749/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marinalva Maria de Jesus (Associação dos Povos Indígenas (Belo

Horizonte)) / Alexandre Borges de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Implantar  e  fomentar  grupos  produtivos  de  jovens  e  adolescentes  indígenas

desaldeados e em situação de pobreza para confecção de artesanato indígena com
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material  reciclável,  como  sementes,  casca  de  coco,  cabo  de  vassoura,  penas  e

outros. Meta física de 30 jovens atendidos em 2013; 30, em 2014 e 30, em 2015 e

meta financeira a definir.

Proposta  283:  Garantir  apoio  para  capacitação  dos  indígenas,  de  forma  a

potencializar a produção de artesanato, produção agrícola e agroindústria, técnicas

de  costura,  vigilância  sanitária,  e  outros,  na  comunidade  ou  em  Municípios  de

referência.

Regionalização: aumento das metas física e financeira para a região do Norte de

Minas, xacriabá e São João das Missões; e inclusão da Região Rio Doce, Pataxó,

Carmésia, Krenak, Resplendor.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4201 - Projeto de Inclusão Produtiva do

Estado de Minas Gerais -, do PPAG 2012-2015, para fomentar e implantar grupos

produtivos de jovens indígenas aldeados e desaldeados.

AÇÃO: 4201 - PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Geração  de  renda  e  fortalecimento  da  cultura  indígena  possibilitando  a  sua

permanência nas cidades, além de contribuir para a conservação do meio ambiente.

Proposta 283:

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.750/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Renata  dos  Santos  Vieira  (Frente  de  Defesa  dos  Direitos  da

Criança e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Karina Alves (Instituição não informada)

PROPOSTA:

restauração da ação 1012 " Implantação de núcleo estadual do Centro de Defesa
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dos Direitos Humanos da população em situação de rua e dos catadores de materiais

recicláveis".

Proposta  186:  Restaurar  ação  "implantação  de  núcleo  estadual  do  Centro  de

Defesa dos Direitos Humanos da população de rua e dos catadores de materiais

recicláveis", com meta física de 01 unidade na região central, e meta financeira de

R$100.000,00.

Proposta 232: Criar nova ação: "acompanhamento da implantação da política de

população em situação de rua" com a previsão de seminários em quatro regiões do

Estado (Triângulo, Central, Sul de Minas e Norte de Minas).

meta física: 4

meta financeira: R$250.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 011- Assistência Social e Direitos

Humanos -, do PPAG 2012-2015, para a restauração da ação 1012 - Implantação de

núcleo  estadual  do  Centro  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  da  população  em

situação de rua e dos catadores de materiais recicláveis -, excluída no projeto de lei

de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, e para a realização de seminários

regionais para o acompanhamento da implantação da política para população de rua

no Estado.

JUSTIFICAÇÃO:

Proposta 186: Diante da violência com a população de rua e catadores no Estado

faz-se necessário a implantação do Centro.

Proposta 232: Baseado na pesquisa da política pública para a população de rua no

Estado de Minas Gerais, deu-se inicio a implantação desta política no Estado.

Esta ação será de extrema importância para o acompanhamento da implantação

desta política no Estado e para a divulgação e debate da Lei 767/2011.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.751/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015
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- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Ilca  Morais  (Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  (Belo

Horizonte))  /  Lucélia  Rodrigues  de  Oliveira  de  Melo  (Associação  Intermunicipal

Proteção ao Adolescente (Virgem da Lapa)) / Marlice Ornelas Lúcio (Instituição não

informada) / Marilda Vieira Campos (Ação Social Santo Antônio - ASSANT (Araçuaí)) /

Meide A. M. Cardoso (Ação Social Santo Antônio - ASSANT (Araçuaí)) / Erly Souza

Rocha (Ação Social Santo Antônio - ASSANT (Araçuaí)) / Sandra de Mendonça Mallet

(Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

ampliar recursos na ação 4236 para financiar a implantação de centros dia para

pessoa idosa em todos os municípios com mais de 50 mil habitantes.

Proposta 80: Aquisição de veículo para atender adolescentes institucionalizados em

consórcio  intermunicipal,  abrangendo  os  Municípios  de  Araçuaí,  Coronel  Murta  e

Virgem da Lapa.

Proposta 99: Implantar centro de referência para pessoa com deficiência, de caráter

regional, no Município de Itaobim, médio Jequitinhonha, com estrutura adequada ao

público,  com  profissionais  especializados,  com  equipe  multidisciplinar  (psicólogo,

terapeuta  ocupacional,  assistente  social,  médico  e  fisioterapeuta),  com  gestão

compartilhada entre Estado, Municípios e sociedade civil.

Proposta 104: ampliar o cofinancimento da assistência social de alta complexidade,

especialmente  para  o  acolhimento  de  crianças  e  adolescentes  na  região  de

Jequitinhonha/Mucuri,  repassando  recursos  para  as  ONGs  que  já  desempenham

esse serviço.

Proposta  193:  Criação  de  centros  de  apoio  e  acolhimento  ao  idoso  vítima  de

violência em municípios com mais de 50 mil habitantes, de modo a garantir a retirada

do idoso do ambiante violador até a sua superação.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços e

Benefícios  para  Municípios na Execução de Proteção Especial  -,  do PPAG 2012-
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2015, para ampliar metas física e financeira, de forma a atender demandas relativas à

criança e adolescente, pessoa com deficiência e idosos.

AÇÃO:  4236  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

JUSTIFICAÇÃO:

Segundo o IBGE, 13% da população é idosa. Até 2050, esse contingente irá dobrar,

além disso, teremos 180 idosos para cada 100 jovens. Essa inversão da pirâmide

etária nos leva a necessária reflexão sobre maior investimento nessa área. Com as

famílias cada vez menores e o grande contingente de famílias de baixa renda e de

idosos analfabetos, a proteção ao idoso se torna ainda mais necessária.

Proposta 80: Garantir a prestação do serviço de forma mais efetiva.

Proposta 99: Constata-se uma deficiência em equipamentos sociais direcionados

ao atendimento ás pessoas com deficiência na região do Vale do Jequitinhonha.

Proposta 104: Há mais de 40 anos que a ONG da região atua no acolhimento à

criança e ao adolescente, desenvolvendo ação de proteção social especial de alta

complexidade, sem receber nenhum recurso do Município ou do Estado.

Proposta  193:  Considerando  o  aumento  da  população  idosa  e  que  entre  as

denúncias de violência contra o idoso recebidas pelo disque direitos humanos, disque

100 e pelo conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, a violência intrafamiliar é a

que  mais  se  destaca.  Essa proposta  consta  das  deliberações  da  3ª  Conferência

Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado de Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.752/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alteração da Ação 4593 do Programa 017 (Pró-Escola)

Inclusão  de  atendimento  para  reforma,  ampliação  e  construção  de  escolas

indígenas.
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- Regionalização: Rio Doce, Sul de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e

Centro Oeste.

- Pankarane, Krenac, Maxaccali, Cariri, Caxixó, Pataxó e Xacriabá.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  4593  -  Gestão  da  Infraestrutura  do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Fundamental -, do PPAG 2012-2015, para a

inclusão de reforma, ampliação e construção de escolas indígenas, nas comunidades

Pankarane,  Krenac,  Maxaccali,  Cariri,  Caxixó,  Pataxó  e  Xacriabá,  com  a

regionalização de metas dessa ação nas regiões Rio Doce, Sul de Minas, Norte de

Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Centro-Oeste de Minas.

AÇÃO:  4593 -  GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

É  importante  reformar  as  escolas  indígenas,  uma  vez  que  se  encontram  em

situação  precária  em  várias  comunidades.  Reafirmamos  que  essa  é  uma  ação

estratégica para o desenvolvimento  comunitário  e valorização da cultura a fim de

garantir  melhor  formação  para  nossas  crianças  e  jovens.  Sendo  assim,  a

construção/ampliação das escolas e áreas de lazer é fator de extrema importância

nesse processo.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.753/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Dinéia Aparecida Domingues (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Inclusão de nova ação no Programa 233 - Cooperação Estado Município na Área

Educacional.

Ação: Manutenção e qualificação das ações dos conselhos municipais da área de

educação.
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Proposta  201:  Inclusão  de  nova  ação  no  Programa  233  -  Cooperação  Estado

Município na Área Educacional.

-  Ação:  Fortalecimento  e  qualificação  das  ações  dos  conselhos  municipais  de

educação.

- Finalidade: qualificação das ações com vistas ao fortalecimento, com qualidade,

da educação básica.

- Metas:

Unidade de medida: município

Produto: município atendido

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

EMENTA:

Propõe inclusão de ação no Programa 233 - Cooperação Estado Município na Área

Educacional -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Disponibilizar  recursos financeiros  visando á criação,  manutenção e qualificação

dos  conselhos  municipais  de  educação,  de  alimentação  escolar  e  do  Fundeb.

Proposta  201:  Apenas  83  municípios  mineiros  têm  CMEs  instalados;  é  preciso

cooperação técnica e financeira visando à criação, manutenção e qualificação desses

conselhos e respectivos sistemas de ensino.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.754/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marília Gonçalves Andrade de Oliveira (Associação dos Catadores

de Papel de Belo Horizonte - ASMARE (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Destinar 15 ambulâncias para o Município de Ribeirão das Neves, sendo 5 para a

regional de Justinópolis, 5 para a regional do Veneza e 5 para o Centro.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde
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PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4281- Gestão do Sistema de Transportes

em Saúde -, do PPAG 2012-2015, para destinar 15 ambulâncias para o Município de

Ribeirão das Neves, sendo 5 ambulâncias para a regional de Justinópolis, 5, para a

regional do Veneza, e 5, para o Centro.

AÇÃO: 4281 - GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:

Falta  de  transporte  sanitário  suficiente  para  o  atendimento  da  população  do

Município de Ribeirão das Neves.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.755/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Dinéia Aparecida Domingues (Instituição não informada) /  Maria

Izabel Vieira (Câmara dos Deputados (Brasília))

PROPOSTA:

Inclusão de nova ação no Programa 271 - Melhoria da Educação Básica

- Ação: Desenvolvimento da educação infantil pré-escolar.

- Finalidade: disponibilizar recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros aos

municípios visando assegurar a universalização da educação infantil pré-escolar.

- Unidade de medida: Município

- Produto: Município atendido

Proposta 204: Inclusão de nova ação no Programa 271 - Melhoria da Educação

Básica

- Ação: Desenvolvimento da educação infantil

Proposta 205: Garantir suporte técnico (de gestão, pedagógica, administrativa) às

secretarias  municipais  de  educação  para  a  universalização  do  atendimento  às

crianças de zero a três anos de idade.  Proposta 288:  Construção de creche para

atender  a  Comunidade  da  Região  Sanitária  11  de  Ribeirão  das  Neves  (bairros

Liberdade, Vereda, San Marino e San Reno) e também uma no bairro Veneza.
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REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

EMENTA:

Propõe inclusão de ação no Programa 271 - Melhoria da Educação Básica -, do

PPAG 2012-2015, para garantir apoio do Estado aos Municípios no atendimento da

educação infantil.

JUSTIFICAÇÃO:

A imensa maioria dos municípios ainda não constituiu sistema educacional próprio,

portanto faz a gestão da educação no âmbito do sistema estadual de ensino, daí a

necessidade  de  cooperação  técnica  e  financeira  para  a  garantia  do  direito

educacional.  Proposta 204:  Disponibilizar  recursos  humanos,  técnicos,  materiais  e

financeiros aos municípios visando assegurar a universalização da educação infantil

faixa  pré-escolar  (crianças  entre  4  e  5  anos  completos),  conforme  EC  59/2009.

Proposta 205: A ausência de amparo técnico dificulta às secretarias municipais de

educação assumirem a sua responsabilidade constitucional  de prover  a educação

infantil  nesta faixa etária,  impossibilitando às crianças o acesso à educação e às

mães  onde  terem  de  deixar  seus  filhos  para  buscarem  o  mercado  de  trabalho.

Proposta 288: As mães desses bairros não possuem local adequado para deixarem

os filhos, por isso não conseguem trabalhar.

- À Comissão Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.756/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Rosa Jané I Pujol (Associação Mineira das Escolas Família

Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão  de  nova  ação  no  Programa  043  -  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à

Tecnologia do Conhecimento.

- Ação: Inclusão rural às tecnologias de telecomunicação.

-  Finalidade:  promover  o  acesso  às  tecnologias  básicas  de  telecomunicação

(telefonia celular e internet) nas comunidades rurais.
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- Produto: Comunidade coberta com rede de telecomunicações.

- Meta física: 2013 a 2015: 500

- Meta financeira: 2013 a 2015: R$ 200.000,00

- Regionalização: Jequitinhonha e Norte de Minas

Proposta 274: Incluir nova ação no programa 043:

Ação: inclusão das comunidades rurais aos telecentros rurais

Finalidade:  difundir  a  instalação  de  telecentros  nas  comunidades  rurais,

especialmente dos jovens.

Produto: telecentro instalado

Meta:

2013: 40

2014: 40

2015: 40

Regionalização: Jequitinhonha

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  43  -  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  RUMO  À  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO

EMENTA:

Encaminha proposta  de  inclusão de nova ação no programa 043 -Tecnologia  e

Inovação Rumo à Economia do Conhecimento -, do PPAG 2012-2015, para promover

o acesso das comunidades rurais às tecnologias de telecomunicação nas regiões do

Jequitinhonha/ Mucuri e Norte, com meta física 500 e meta financeira R$ 200.000,00

(duzentos mil reais) de 2013 a 2015:

JUSTIFICAÇÃO:

A tecnologia de comunicação é imprescindível para a inserção social no cotidiano e

ainda  mais  para  o  desenvolvimento  econômico,  participação  social  e  acesso  ao

conhecimento. As comunidades rurais do semiárido estão excluídas em quase sua

totalidade  ao  acesso  à  tecnologia  das  telecomunicações,  impedindo  o

desenvolvimento econômico dessas comunidades e estimulando o contínuo êxodo

rural, tirando e aniquilando as forças jovens do campo. Proposta 274: Êxodo rural dos

jovens por causa da exclusão ao direito ao acesso à comunicação, conhecimento e
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pesquisa na Internet.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.757/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Delfina  Resende  Furtado  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias)) / Tadeu Filipe Fernandes (Câmara Municipal de Capelinha (Capelinha))

PROPOSTA:

Destinar  recursos  financeiros  para  construção  da  sede  própria  do  Caps  1  no

Município de Candeias.

Proposta 249: Garantir 1 Caps para o Município de Capelinha.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  de  ação  relativa  à  implantação  da  Rede  de

Atenção em Saúde Mental  do  Programa 044 -  Redes  Integradas de Serviços  de

Saúde  -,  do  PPAG  2012-2015,  para  a  construção  de  CAPS  nos  Municípios  de

Candeias e de Capelinha.

AÇÃO: 4107 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

A sede do Caps 1 do Município de Candeias é alugada e atende pacientes de 4

Municípios  da  região.  Proposta  249:  Capelinha  é  município  polo  na  Vale  do

Jequitinhonha  com  população  de  35.000  habitantes  e  com  grande  demanda  por

atendimento  de  pacientes  com  transtornos  mentais.  O  caps  a  ser  implantado

beneficiará não só Capelinha mas também a região circunvizinha.

- À Comissão de Participação Popular

DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.758/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Francisco Eletancio Freire Murta (Prefeitura Municipal de Coronel

Murta (Coronel Murta)) / Higor Maciel Coelho (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo))
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PROPOSTA:

Criação de um banco de alimentos com estrutura e equipamentos para atender às

famílias  beneficiárias  do  Programa Bolsa  Família  e  de  outros  programas  sociais,

geralmente filhos de garimpeiros e agricultores familiares, beneficiando cerca de 500

famílias e fortalecendo a agricultura familiar,  envolvendo 70 agricultores familiares,

nos Municípios de Coronel Murta e Berilo.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 165 - LEITE PELA VIDA

EMENTA:

Encaminha  proposta  criação  de  um  banco  de  alimentos,  com  estrutura  e

equipamentos para atender às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e de

outros programas sociais, nos Municípios de Coronel Murta e Berilo.

JUSTIFICAÇÃO:

Fortalecer  a  agricultura  familiar  e  disponibilizar  alimentos  de  qualidade  para  as

famílias carentes.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.759/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Alexandre Borges de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restaurar a ação 4069 - Promoção do Esporte Indígena.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para restaurar a ação 4069

- Promoção do Esporte Indígena -, excluída no projeto de lei de revisão do PPAG

2012-2015, exercício 2013.

JUSTIFICAÇÃO:

Foi  realizado  o  primeiro  Jogos  Indígenas  de  Minas  Gerais,  em  São  João  das

Missões.  Foi  muito  importante  para  a  integração  dos  povos  no fortalecimento  da

cultura e resgate dos jogos tradicionais.
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- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.760/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Alexandre Borges de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Apoio à realização do "Abril Indígena", que é um evento realizado todos os anos

para a discussões sobre políticas públicas para todos os povos de Minas Gerais.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para apoio à realização do

"Abril  Indígena",  evento  realizado  anualmente  para  a  discussões  sobre  políticas

públicas para os povos indígenas de Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

Os povos tem dificuldades de, individualmente, debaterem políticas públicas. Esse

evento é o momento certo em que se juntam todas a s etnias para dialogar com o

Governo em busca dessas políticas públicas.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.761/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Welington de Souza (Assoc. Mineira das Federações Esportivas

de M.G. - AMIFEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

"Tour Real"  -  Caminhada,  equestre e ciclismo.  Desenvolvimento e realização de

eventos no eixo da Estrada Real (entre Diamantina e Ouro Preto), onde teremos a

realização desses eventos com a participação de caminhantes, ciclistas e usuários de

tração  animal  (cavaleiros).  Sendo  esses  eventos  totalmente  estruturados  para  o

recebimento dos participantes com apoios diretos. As etapas serão discriminadas,

sendo:  etapa  somente  com  tração animal  e  assim  seguidamente.  Aparentemente

detalhes  referenciados  e  copiados  das  ações  do  caminho  de  Santiago  de
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Compostela.

Proponente não cadastrado - Welington de Souza - Bicho do Mato MTB Clube

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 42 - DESTINO MINAS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do Programa 042 - Destino Minas -, do PPAG

2012-2015, para implantação da ação "Tour Real" - Caminhada, equestre e ciclismo -,

com vistas ao desenvolvimento e à realização de eventos no eixo da Estrada Real

(entre  Diamantina  e  Ouro  Preto),  com  a  participação  de  caminhantes,  ciclistas  e

usuários de tração animal (cavaleiros).

JUSTIFICAÇÃO:

Desenvolvimento e levantamento do trecho entre Ouro Preto e Diamantina, onde

todo o trecho da Estrada Real serão levantados e demarcado, o qual será gerado um

guia com legendas de todo o percurso, onde cada sítio,  riachos e outros  marcos

geográficos estarão determinados neste guia. Projeto já planilhado e registrado pelo

proponente.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.762/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Antônio Fernando Gomes (Delegacia de Polícia (Piumhi))

PROPOSTA:

Ampliação da patrulha rural mecanizada, com aquisição de tratores agrícolas, para

o atendimento ao pequeno produtor

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL

EMENTA:

Encaminha proposta para aquisição de patrulha rural mecanizada, com tratores e

implementos agrícolas, para o atendimento ao pequeno produtor.

AÇÃO: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO
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JUSTIFICAÇÃO:

Incentivo do plantio direto, sustentabilidade e geração de renda na agroindústria

familiar.  Muitos produtores não conseguem adquirir  seu próprio maquinário,  com a

utilização dessas máquinas poderia subsidiar os gastos da produção. A administração

seria realizada pelas associações de produtores ou através dos sindicatos.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.763/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Delfina  Resende  Furtado  (Prefeitura  Municipal  de  Candeias

(Candeias))

PROPOSTA:

Repasse financeiro diretamente para os municípios menores de 20 mil habitantes

para aplicação exclusiva na agropecuária.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  119  -  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA E  EXTENSÃO  RURAL  PARA A

AGRICULTURA FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha  proposta  instituição,  no  PPAG  2012-2015,  de  programa de  repasse

financeiro  diretamente  para  os  municípios  menores  de  20  mil  habitantes  para

aplicação exclusiva na assistência técnica e extensão rural.

JUSTIFICAÇÃO:

Os municípios pequenos possuem maior dificuldade financeira e dependem em sua

maioria exclusivamente da atividade rural.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.764/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Waldeci Campos de Souza (Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) / Guilherme Henrique Rodrigues Rocha
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(Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) /

Ezequiel  Alves  Martins  (Conselho  de  Segurança  Alimentar  de  Minas  Gerais  -

CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alteração da finalidade para: realizar acompanhamento nutricional da população e

implementar  o  Plano  Estadual  de  Ação  da  Política  Nacional  de  Alimentação  e

Nutrição -  PNAN. Garantir  a  alimentação permanente de dados no SISVAN Web,

realizar diagnóstico e avaliação do funcionamento do SISVAN no Estado.

Alteração da meta financeira: aumentar o valor total de R$ 1.000.000,00 para R$

2.000.000,00.

Proposta 240: Aumentar a meta financeira de R$ 270.000,00 para R$ 575.000,00.

Proposta 246: Aumentar a meta financeira de R$ 1.000,00 para R$ 100.000,00.

Proposta 281: Aumento da meta financeira de R$ 23.000,00 para R$ 250.000,00.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  de  ação  relativa  à  Vigilância  Alimentar  e

Nutricional do Programa 238 - Vigilância em Saúde -, do PPAG 2012-2015.

AÇÃO: 4240 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

JUSTIFICAÇÃO:

A necessidade de alteração da finalidade deve-se ao fato de o texto atual não ser

exatamente uma finalidade.

Com relação à meta financeira, o valor de R$ 1.000.000,00 quando dividido por 400

municípios  ,  resulta  em  R$  2.500,00  por  município.  Quando  elevado  para

R$2.000.000,00, representa um recurso de R$ 5.000,00 por município, possibilitando

de fato a implementação da ação. Proposta 240: Adequação do valor previsto para

2013/2014/2015, aos valores executados no ano de 2012.

Importante  garantir  recurso  para  manutenção  das  atividades  do  CONSEA,

garantindo as atividades nas comissões regionais (formação continuada, plenárias,

reuniões de  coordenação)  e outras  ações de garantia  e promoção da Segurança

Alimentar e Nutricional do Estado. Proposta 240: Adequação do valor previsto para
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2013/2014/2015, aos valores executados no ano de 2012.

Importante  garantir  recurso  para  manutenção  das  atividades  do  CONSEA,

garantindo as atividades nas comissões regionais (formação continuada, plenárias,

reuniões de  coordenação)  e outras  ações de garantia  e promoção da Segurança

Alimentar e Nutricional do Estado. Proposta 246: Manter as atividades iniciadas de

diagnóstico,  formação  e  produção  de  material  informativo  sobre  a  Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável em outras regiões do Estado. Proposta 281: O

aumento do recurso possibilitará o acompanhamento e o monitoramento do Plano

Estadual  de  Segurança Alimentar,  bem como a  gestão  do Programa Estruturador

Cultivar, Nutrir e Educar pelo Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável - CTSANS.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.765/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Wellington Gonçalves dos Santos (Conselho dos Povos Indígenas

de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Atuação de profissionais de educação física para orientação de atividades físicas

nas comunidades indígenas.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para prover as escolas das

comunidades  indígenas  com  profissionais  de  educação  física  para  orientação  de

atividades físicas.

JUSTIFICAÇÃO:

Os indígenas não são atendidos em programas de esporte realizado em escolas,

uma  vez  que  elas  estão  situadas  na  própria  comunidades  e  não  há  aulas  de

educação física. Além disso há grande incidência de ociosidade e obesidade entre a

população em idade escolar.

- À Comissão de Participação Popular
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.766/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Welington de Souza (Assoc. Mineira das Federações Esportivas

de M.G. -  AMIFEMG (Belo Horizonte))  /  Welington de  Souza (Assoc.  Mineira das

Federações Esportivas de M.G. - AMIFEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão do ciclismo como modalidade disputada nos Jogos Escolares de Minas

Gerais  Proposta  223:  Construção  de  complexo  esportivo  para  a  modalidade

BMX/Bicicross em local já determinado pela PBH, que é o Parque Jacques Costeou,

localizado no bairro Betânia, em Belo Horizonte.

EMENTA:

Sugere a inclusão do ciclismo como modalidade disputada nos Jogos Escolares de

Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

Minas Gerais,  segundo colégio eleitoral do país, não possui incentivo ao uso de

bicicletas no Jemg. Isso poderá contribuir que o Estado participe dessa modalidade

na  disputa  das  Olimpíadas  Escolares  Proposta  223:  Complexo  esportivo  que  irá

agregar o direito dos alunos das redes escolares municipal e estadual, onde esses

estudantes  terão  o  direito  de  frequentarem  as  escolas  de  ciclismo  que  estarão

inseridos junto com a prática de Educação Física. Todos os alunos da escola estarão

sendo monitorados por profissionais de Educação Física.

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.767/2012

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte)) / Sidnea Aparecida Steidel da Silva (Conselho Municipal de Saúde

(Ribeirão das Neves))

PROPOSTA:

Incluir os jovens e crianças como beneficiários do Programa 007, como forma de

prevenção  e  combate  ao  uso  de  drogas;  bem  como o  redirecionamento  desses
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recursos para outras ações de apoio ao esporte para as crianças e jovens, com o

objetivo de evitar e combater o uso de drogas, o envolvimento com a criminalidade,

que estão fortemente associados, em cenário de criminalidade crescente.

Possibilitando execução dessas políticas em parceria com a sociedade civil.

Proposta 195: Bonificar as famílias do município referente a qualidade da saúde ao

adolescente na realização de atividade física regular. (Programa 049)

Proposta 300: Gostaria de um programa de saúde que atuasse integrado com a

Secretaria de Esportes para crianças e jovens.

Proposta  434:  Estimular  o esporte nas áreas rurais  por  meio da  construção de

espaço esportivo (quadra com vestiário) em Belmiro Braga, nos distritos de Fortaleza,

Klabine e Porto das Flores. Proposta 436: Centro de práticas esportivas no bairro

Veneza, em Ribeirão das Neves.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 7 - COPA DO MUNDO 2014

EMENTA:

Propõe inclusão de ações ao Programa Estruturador 007 - Copa do Mundo 2014 -,

do PPAG 2012-2015, com o objetivo de estimular a prática esportiva entre crianças e

jovens.

JUSTIFICAÇÃO:

Proposta 195: No município existe um número que o programa e ações poderiam

estar alcançando, já que o objetivo da primeira palavra do mesmo é universalizar a

educação,  esporte  e  cultura,  prevalecendo  a  saúde  pública,  investimento  neste

campo prevalesse a saúde e menos o uso de produtos químicos.

Proposta 300: Os projetos esportivos para crianças e jovens são fundamentalmente

para  uma  sociedade  saudável  e  consciente.  Através  dos  projetos  integrados

saúde/esporte garantiremos os jovens e crianças executando atividades sadias em

todo o seu tempo disponível.

Proposta 434:

Proposta 436: Não existe espaço de lazer, esporte e cultura em nossa região, e

crianças e adolescentes ficam nas ruas.

- À Comissão de Participação Popular
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.768/2012

EVENTO: Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

PROPONENTE: Cleusa Almeida de Barros (Assoc. dos Deficientes Visuais de Belo

Horizonte - ADEVIBEL (Belo Horizonte)) / Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Associação vive de doações, convênios, projetos. Seu foco principal é o esporte.

Temos atletas de grande rendimento, como Adria dos Santos, Terezinha Guilhermina

e outros. Para manter atletas como estes citados acima, precisamos de técnicos e

guias. Temos vários esportes como: atletismo, natação, xadrez, judô. Precisamos de

técnicos para manter os técnicos, guias e materiais.

Proposta 304: A Adevibel (Associação dos Deficientes de Visuais de Belo Horizonte)

é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, mantida por convênios, projetos. Hoje

seu foco principal é o esporte. A ação que estamos pleiteando é que para manter o

esporte,  hoje  precisamos  de  oito  técnicos  para  cinco  esportes  (atletismo,  judô,

gooball, xadrez e natação) e oito guias para o atletismo.

Proposta 438:  Exclusão da ação 1185 -  Minas 2016 -  Promoção do Esporte de

Rendimento em Minas Gerais (R$ 10.887.195) no total da receita estimada e despesa

fixada no projeto de Lei Orçamentária (R$ 68.101.631.673,00) por meio de emenda

textual ao artigo 2º do Projeto de Lei nº 3.471/12 - LOA. Com o cancelamento devem

ser compatibilizados os quadros demonstrativos da receita e despesa. Não sendo

possível  a  exclusão,  propomos  a  maior  redução  possível  de  metas  físicas  e

financeiras,  com  o  devido  cancelamento  da  despesa  e  da  receita  (operações  de

crédito).

EMENTA:

Solicita repasse de recursos para entidades filantrópicas que estimulam a prática

esportiva de pessoas com deficiência no âmbito do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Precisamos em 2013 de uma verba de R$ 100.000,00 anuais  para manter  oito

profissionais na área e oito guias. Sem eles corremos o risco de fecharmos as portas

e estamos perdendo atletas para outros estados. Contamos com a colaboração de
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vocês.

Proposta 304: Os principais atletas olímpicos, como Adria dos Santos, Terezinha

Guilhermina e outros, saíram de lá e não ficaram por não terem condições e apoio.

Para  manter  atletas  como  Carlos  Baitô,  Isabela  Campos,  e  outros  de  alto

rendimento, precisamos de manter técnicos e guias.

Precisamos de uma ajuda para 2013 de aproximadamente  R$ 100.000,00 para

custear toda despesa técnica e materiais.

Proposta  438:  A ação  visa  subsidiar  o  esporte  de  rendimento  no  Estado  para

aumentar  a  representatividade  de  atletas  mineiros  nas  principais  competições

nacionais e internacionais. Incentivar atletas locais em competições esportivas foi e

ainda  é  um  expediente  utilizado  por  países  autoritários  como Alemanha  Nazista,

China, Coreia do Norte e Cuba para manter uma falsa imagem de coesão, poder e

grandeza. Um governo dito democrático deveria não apenas se abster, mas repudiar

a  promoção  de  tais  absurdos  Ademais,  os  recursos  destinados  a  esta  ação  são

recursos  de  operações  de  crédito,  isto  é,  oriundos  de  endividamento.  Em  outras

palavras,  o  Estado  está  tributando  gerações  futuras  para  ter  mais  atletas  em

competições. Atletas podem e deve, ter patrocinadores, isto é, empresas e pessoas

que  queiram  doar  e  incentivar  o  esporte,  voluntariamente.  Mas  não  é  justo  ou

eficiente  transferir  renda  da população  mineira  para  atletas,  via  impostos,  com  o

intuito de aumentar a representatividade do Estado...

- À Comissão de Participação Popular

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.769/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Nilson  Sergio  Pereira  (Associação  dos  Pequenos  Produt

(Divinópolis))  /  Adenilson  Martins  Caixeta  (Associação  dos  Pequenos  Produt

(Divinópolis))

PROPOSTA:

Incluir  no  PPAG  a  disponibilização  de  recursos  para  auxiliar  na  realização  do

encontro de agricultores rurais do centro-oeste que acontece anualmente no dia ou
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próximo ao dia do agricultor, 28 de julho, se realizará em 2013 o 6º encontro.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha proposta de visando a disponibilizar recursos para auxiliar na realização

do encontro de agricultores rurais do centro-oeste que acontece anualmente no dia

ou próximo ao dia do agricultor, 28 de julho.

JUSTIFICAÇÃO:

É um evento de promoção e valorização do agricultor familiar realizado em parceria

com ABC. É uma oportunidade do agricultor levar suas demandas e anseios para o

governo  local,  estadual  e  também  oportunidade  de  interação  entre  o  homem  da

cidade e do homem do campo que tem trazido muitos resultados interessantes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.770/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Alexandre Borges de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Alexandre Borges de Jesus (Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Capacitação  específica  de  lideranças  indígenas  para  a  elaboração  de  projetos

culturais.

Proposta  234:  Apoio  a  festas  tradicionais  indígenas,  com  as  seguintes

regionalizações e metas físicas:

Sul - Xukuru-Kariri - 1

Norte - Xacriabá - 1

Rio Doce - Krenak, Pataxó/Carmésia, Pataxó/Guanhães e Pataxó/Açucena - 4

Jequitinhonha/Mucuri  -  Maxacali/T.  Otoni,  Maxacali/Santa  Helena,

Maxacali/Ladainha, Maxacali/Bertópolis e Pankararu - 5

Centro-Oeste - Pataxó/Itapecerica e Caxixó - 2

Total de metas físicas: 13 festas tradicionais
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Meta financeira: 15.000,00 por festa.

Proponente: Leila Pataxó não cadastrada! Como o Alexandre discutiu a proposta

comigo, coloquei no nome dele, que é Pataxó também!

EMENTA:

Propõe ações no âmbito do Programa 131 -  PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

CULTURAL-, do PPAG 2012-2015, para atendimento às comunidades indígenas do

Estado.

JUSTIFICAÇÃO:

O público específico justifica-se em razão das dificuldades comuns em lidar com as

exigências e trâmites burocráticos dos editais.

Proposta  234:  Momento  de  fortalecimento  cultural  dos  povos  indígenas  e

valorização  da  própria  cultura,  além  de  reconhecimento  e  desenvolvimento  da

identidade indígena.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.771/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Iran  Leite  Ferreira  (Associação Comunidade Noiva  do  Cordeiro

(Belo Vale))

PROPOSTA:

Inclusão da ação "Apoio à melhoria de unidades coletivas de processamento de

alimentos.

Finalidade:  Promover  melhorias  em  unidades  produtivas  familiares  já  em

funcionamento e que requerem alguma agregação de equipamentos para facilitar e

dinamizar a produção, visando atender a legislação sanitária vigente e ter acesso ao

mercado formal.

Produto: Família beneficiada

Unidade de Medida: Família

UO: Emater-MG

Regiões:

- Estadual: 2013 - 150/500.000; 2014 - 150/500.000; 2015 - 150/500.000



1134
____________________________________________________________________________

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

EMENTA:

Encaminha proposta de inclusão de ação no Âmbito do programa 177 - Minas Sem

Fome  -  ,  do  PPAG  2012-2015,  com  o  nome de  "Apoio  à  melhoria  de  unidades

coletivas de processamento de alimentos", com a finalidade de promover melhorias

em  unidades  produtivas  familiares  já  em  funcionamento  e  que  requerem  alguma

agregação de equipamentos para facilitar e dinamizar a produção, visando atender a

legislação sanitária vigente e ter acesso ao mercado formal.

JUSTIFICAÇÃO:

Muitas unidades produtivas funcionam precariamente, com equipamentos manuais,

antigos , de baixo rendimento e sanitariamente inadequados. Com pequeno aporte de

recursos,  para  aquisição  de  equipamentos,  poderiam  incrementar  sua  produção,

melhorar  a  produtividade  e  proporcionar  melhores  condições  de  trabalho  para  as

famílias rurais, além de atender a legislação sani9tária vigente e inserção no mercado

formal.  Diferentemente  dos  anos  anteriores,  pretende-se  apenas  aportar

equipamentos  em  unidades  em  funcionamento,  e  não  abrir  novas  unidades  de

viabilidade não comprovada.

Serão atendidas apenas unidades não contempladas com outros programas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.772/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Tadeu  Filipe  Fernandes  (Câmara  Municipal  de  Capelinha

(Capelinha))  /  Antônio Reginaldo Martins  Moreira  (Câmara Municipal  de Francisco

Badaró  (Francisco  Badaró))  /  Cleuber  Luiz  de  Miranda  (Câmara  Municipal  de

Capelinha  (Capelinha))  /  Guilherme  Gonçalves  Teixeira  (Federação  dos  Trab.  na

Agricultura de M.  Gerais  -  FETAEMG (Belo Horizonte))  /  Wallyson Mardem Vieira

Macedo  (Prefeitura  Municipal  de  Itaobim  (Itaobim))  /  Clarise  Fernandes  da  Silva

(Clarosofia Núcleo Mundial - CNM (Belo Horizonte)) / Guilherme Gonçalves Teixeira

(Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))
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PROPOSTA:

Garantia  de  atendimento  para  a  comunidade  Vendinhas,  no  Município  de

Capelinha,  por  meio  de  pequenas  barragens,  assim  como  também  para  as

comunidades  de  Barra  do  Jardim,  Cabeceira  do  Galego,  Cabeceira  do  Jardim  e

Cabeceira Mangerona. Proposta 225: Mudar finalidade da Ação 1048 - "Promover a

universalização do acesso e uso da água para consumo humano e para produção de

alimentos por meio de captação (adutora junto à Barragem do Setubal) no Município

de Jenipapo de Minas, objetivando atender às Comunidades Rurais de São José,

Cipó, Cupá, Santana, Lagoa do Serafim, Lagoa dos Moreira em Jenipapo de Minas e

as Comunidades de Barreiros, Jacu, Empoeira, Ribeirão de Areia no Município de

Francisco  Badaró/MG.  Serão  atendidas  aproximadamente  800  famílias  em  10

comunidades rurais de dois municípios a partir da captação e distribuição por redes

com cerca de 20 km por gravidade." Proposta 239: Garantir construção de pequenas

barragens  e  abertura  de  poços  artesianos  em  comunidades  rurais  que  sofrem

problemas da seca no Município de Capelinha. Comunidades a serem beneficiadas:

Região  Quilombola  do  Santo  Antônio  do  Fanado;  Santo  Antoninho;  Grota  do  Pau

Leite; Região do Cisqueiro, Grilo e Fanado Doutor Pedro. Proposta 241: Restauração

da  Ação  "4051  -  APOIO  À  IMPLANTAÇÃO  DE  REDES  DOMICILIARES  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA" Metas e regiões:

Norte de Minas 2013 - 400/250.000; 2014 - 400/250.000; 2015 - 400/250.000

Jequitinhonha/Mucuri 2013 - 400/250.000; 2014 - 400/250.000; 2015 - 400/250.000

Proposta  251:  Implantar  sistemas  de  abastecimento  de  água  para  consumo

humano e produção vegetal e animal nas seguintes Comunidades rurais de Itaobim:

Coruja, Olhos D'Água, Tapera (Lagoa Grande 2), Não-Me-Deixe, Assentamento Bela

Vista, Córrego de Areia, Sobrado, Jatobá / Açude, Esplanada / Francos, Sapucaia,

Negreiros, União, Sabão, Santa Clara, Laranjeira, Bela Vista, Brejo I, Brejo II, Brejo III,

Córrego Novo,  Paraíso,  Sulamérica, Jatobá II,  Inhaúmas.  Proposta 325: Curso de

capacitação  e  qualificação  profissional  de  funcionários  da  Copanor,  incluindo

pesquisas para diagnóstico social, projetos sociais, para aperfeiçoamento no intuito

de garantir o tratamento e a qualidade da água e a efetivação da implementação do

saneamento  básico,  proposta  esta  deverá  ser  inclusa  no  orçamento  para  ser
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cumprida e executada ente governo e ONG proponente para garantir a efetivação do

programa, a fiscalização e o controle social. Proposta 360: Retornar com a Ação 4051

no  PPAG  2013,  2014,  2015,  garantindo  projetos  de  captação  de  água  para

comunidades rurais com as metas físicas e financeiras de 2012.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração das metas físicas e financeiras das ações 1079 -

Vida no Vale - e 1098 - Saneamento de Minas-; de alteração da finalidade da ação

1048  -  Água  para  Todos  -  Universalização  do  Acesso  e  Uso  da  Água  -;  e  de

restauração  da  ação  4051  -  Apoio  à  Implantação  de  Redes  Domiciliares  de

Abastecimento de Água -, excluída no projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015,

exercício 2013, no PPAG 2012-2015, para o fornecimento de água para consumo

humano e produção de alimentos e saneamento básico nas comunidades rurais da

região Jequitinhonha/Mucuri.

AÇÃO: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

JUSTIFICAÇÃO:

Existem pessoas em algumas comunidades supracitas  que caminham até 8 km

para conseguir  água. Proposta 225: Essas comunidades são atendidas por carros

pipas  e  poços  artesianos,  construídos  inclusive  pela  Copanor,  que  secaram  ou

diminuíram  gradativamente  a  vazão.  A ligação  dessas  comunidades  à  Barragem

Setúbal é a única alternativa sustentável de perenizar o fornecimento de água na

região. Proposta 239: Sem água não há vida. Estamos vivenciando a migração para a

cidade de várias  famílias  das  comunidades  citadas,  em virtude  da  falta  de  água,

causando  um  problema  social.  Não  há  água  para  a  subsistência  humana,

manutenção de plantações e criações. Há a necessidade urgente da construção de

pequenas barragens e abertura de  poços artesianos para dar  um pouco mais  de

condições de dignidade para essa região de nosso Município. Proposta 241: Diversos

órgãos trabalham com o abastecimento de água na região do semi-árido. Entretanto

há uma quantidade razoável de poços perfurados sem rede de distribuição instalada.

O que se propõe com esta ação é disponibilizar, a partir de poços existentes, redes
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de distribuição que levem a água até as famílias, facilitando o acesso, melhorando as

condições de saúde e higiene, promovendo qualidade de vida e resgate da cidadania.

Dessa  forma,  a  Emater  -MG  estará  fazendo  a  complementação  dos  serviços,

instalando as redes de distribuição de água levando-a até os domicílios,não havendo

em hipótese nenhuma a superposição de ações com os outros órgãos que trabalham

com saneamento no Estado.

Proposta 251: As comunidades relacionadas não são contempladas com nenhum

tipo de abastecimento da Copanor, as mesmas dependem dos pequenos córregos

(que  nesta  época  do  ano  estão  secos)  e  da  água  da  chuva,  armazenadas  em

cisternas que nem sempre são suficientes para suprir as necessidades. Além disso,

neste período de estiagem / seca, todas as comunidades dependem de caminhões

pipa para seu abastecimento. Proposta 325: A camada de ozônio está cada vez mais

desprotegida, as geleiras dos Andes estão se derretendo, a poluição está cada vez

mais  aumentando,  vamos  levar  a  sério  em  capacitar  os  profissionais  para  o

tratamento da água, porque o calor mata e a água não é um instrumento dos direitos

econômicos e sim instrumento dos direitos humanos. (SIC) Proposta 360: Introduzir

tecnologia de baixo custo para captação de água para que os agricultores familiares

estejam estimulados a adotares essas tecnologias de fácil aplicabilidade, melhorando

a sua produtividade e produção, o que resulta no aumento da renda e na qualidade

de vida das famílias. Esta ação contribui de forma expressiva para a manutenção do

homem no campo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.773/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso

- CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criar ação específica para melhor estruturar a Coordenadoria Especial de Políticas

para o Idoso de Minas Gerais - Cepir - MG, com vistas a ampliar e aprimorar suas

atividades, inclusive de articulação no Estado.
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REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para criar ação específica

para melhor estruturar a Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso de Minas

Gerais - Cepir - MG, com vistas a ampliar e aprimorar suas atividades, inclusive de

articulação no Estado.

AÇÃO: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO:

Exercer de forma consistente a finalidade político-social da Cepid-MG, de modo a

instruir os idosos a reivindicar seus direitos reagir contra a discriminação, favorecer

uma vida digna, segura, ativa e independente. Além disso, possibilitar a divulgação de

forma  ampla  e  contínua  dos  direitos  previstos  no  Estatuto  do  Idoso  e  leis

complementares,  a fim de que o idoso conheça,  entenda e  se fortaleça para um

envelhecimento digno e respeitoso.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.774/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Cristiane  Nazareth  da  Silva  (Conselho  Estadual  de  Assistência

Social - CEAS (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliar  meta  financeira  da  ação  em  R$600.000,00  para  cobrir  gastos  com  a

participação da delegação de Minas Gerais na Conferência Nacional de Assistência

Social, em Brasília.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  ampliação  de  meta  financeira  da  ação  4219  -

Operacionalização do Conselho Estadual  de Assistência  Social  -,  do PPAG 2012-
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2015,  em  R$600.000,00  para  cobrir  gastos  com  a  participação  da  delegação  de

Minas Gerais na Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília..

AÇÃO:  4219  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUSTIFICAÇÃO:

Tomando como referência a experiência de 2011, o valor previsto no orçamento foi

insuficiente  para  custear  despesas  necessária  para  que  a  delegação  eleita  na

Conferência  Estadual  de  Assistência  Social  pudesse  participar  da  Conferência

Nacional. Soma-se a isso a moção de repúdio que o Estado de Minas recebeu por

não ter financiado o transporte aéreo de Belo Horizonte - Brasília para a delegação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.775/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Iran  Leite  Ferreira  (Associação Comunidade Noiva  do  Cordeiro

(Belo Vale))

PROPOSTA:

Criar ação

Nome: Apoio à Implantação de Lavouras

Finalidade:  Disponibilizar  sementes  de  qualidade  para  produção  de  alimentos

básicos  pelo  agricultor  familiar  de  regiões  mais  carentes,  possibilitando  acesso e

consumo adequado de carboidratos e proteínas, alimentação de animais domésticos

e comercialização de excedentes como gerador de renda para a família.

Produto: Família Beneficiada

Unidade de medida: família

Metas para cada ano (2013-14-15) Física Financeira

Central 4000 380000

Rio Doce 4500 427500

Mata 5500 522500

Norte de Minas 8000 760000

Jequitinhonha - Mucuri 8000 760000
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Total 30000 2850000

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 177- Minas Sem Fome -, do PPAG

2012-2015, para criar ação denominada: Apoio à Implantação de Lavouras, com a

finalidade  de  disponibilizar  sementes  de  qualidade  para  produção  de  alimentos

básicos pelo agricultor familiar de regiões mais carentes, para as regiões Central, Rio

Doce, Mata, Norte de Minas e Jequitinhonha - Mucuri.

JUSTIFICAÇÃO:

Para o ano de 2013 estão previstos apenas R$2,5 milhões, recursos insuficientes

para operacionalização plena do Programa Minas sem Fome.

A ação Apoio à Implantação de Lavouras de que trata esta proposta visa distribuir

sementes de milho, feijão e sorgo para agricultores familiares carentes, e é uma ação

de grande impacto e importância tanto para os beneficiários quanto para a imagem do

Governo do Estado, e não poderá ser efetivada apenas com os recursos propostos

até então.

Esta proposta visa aporte de recursos que permita, no mínimo, atender à regiões de

menor IDH com a disponibilização de sementes para plantio, o que não será possível

com os poucos recursos disponibilizados no PPAG 2012-2015.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.776/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Vilmar Oliveira de Jesus (Instituto Sociocultural do Jequitinhonha -

Valemais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão da restauração de uma igreja em São Gonçalo do Rio das Pedras, no

Município de Serro,  especificando a regionalização (Jequitinhonha/Mucuri),  a meta

física (1) e meta financeira=300.000,00.

EMENTA:
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Encaminha  proposta  de  alteração  do  PPAG  2012-2015,  para  inclusão  da

restauração de uma igreja em São Gonçalo do Rio das Pedras, no Município  de

Serro, com meta financeira de 300.000,00 (trezentos mil reais).

JUSTIFICAÇÃO:

É urgente a  restauração da igreja de S.  Gonçalo,  que é um patrimônio cultural

importante para a região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.777/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Silvério  do  Prado  (Fed.Interestad.  Serv.  Púb.  Municipais  e

Estaduais - FESEMPRE (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Destinar parte da arrecadação oriunda das taxas cobradas pela Copasa (Copanor)

e pela Cemig para o Fundo Estadual de Saúde, a fim de investir esses recursos nas

Ações 1297 e 1186 do Programa 008.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 8 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

EMENTA:

Encaminha  proposta  para  destinar  parte  da  arrecadação  oriunda  das  taxas

cobradas pela Copasa (Copanor) e pela Cemig para o Fundo Estadual de Saúde, a

fim de investir esses recursos nas Ações 1297- Geração Saúde - e 1186 - Geração

Saúde -, do Programa 008 - Avança Minas Olímpica -, do PPAG 2012-2015.

AÇÃO: 1186 - GERAÇÃO SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:

A Cemig e a Copasa (Copanor)  arrecadaram e ainda arrecadam a "maior" taxa,

conforme noticiou a imprensa. A medida proposta seria uma maneira prática de dar

um retorno à população.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.778/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015
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- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Adriana Dias Almeida (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Afonso Correa Diana (Federação dos Trab. na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Jani de Oliveira Silva (Centro

de Documentação Eloy Ferreira da Silva -  CEDEFES (Belo Horizonte))  /  Ronaldo

Antônio Pereira da silva (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Suplementação orçamentária para a elaboração de relatórios  antropológicos por

convênio ou contratação (2 em 2013, 4 em 2014 e 5 em2015) - 2013 - 2/100.000;

2014 - 4/200.000; 2015 - 5/250.000

Proposta 137: Proposta nova: titulação das terras via Iter-MG, e demarcação de

territórios indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Finalidade: assegurar o

acesso à terra, uso da terra para produção e acesso às políticas públicas do campo.

Recursos de custeio. Produto: títulos individuais e coletivos da terra. Meta física para

2013. Regionalização: Vale do Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas.

Proposta 279: Inclusão de Ação:

Nome:  Diagnóstico  de  execução  dos  programas  de  acesso  a  terra  em  Minas

Gerais.

Finalidade:  Realizar  um  diagnóstico  da  execução  dos  programas  de  Crédito

Fundiário, Banco da Terra, Cédula da Terra e Para Terra em todo o Estado. UO: ITER

Produto: Diagnóstico realizado. Meta Física: 1

Meta Financeira: 500.000

Proposta 280: Inclusão de Ação: Nome: Diagnóstico socioeconômico, cultural das

comunidades  quilombolas  em  Minas  Gerais.  Finalidade:  fornecer  informações  de

ordem  específica  sobre  número  de  crianças,  adultos,  escolaridade,  saneamento,

acesso  às  políticas  públicas,  para  possibilitar  intervenção  organizada  a  partir  da

necessidade da população. Metas Físicas: 2013 - 50; 2014 - 50; 2015 - 50

Meta Financeira: 2013 - 100.000; 2014 - 100.000; 2015 - 100.000

Proposta 368: Nova ação: realizar autocartografia das comunidades quilombolas e

indígenas  e  demais  povos  tradicionais.  Finalidade:  levantar  potencialidades  da

agricultura praticada pelos quilombolas e indígenas e demais povos tradicionais. Meta
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física: 80 comunidades em 2013, 80 em 2014 e 80 em 2015.

Meta financeira: R$150.000 em 2013, R$150.000 em 2014 e R$150.000 em 2014.

Proposta 381: Proposta de alteração de ação 4085:NOME: Apoio à Regularização

Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  por  Comunidades  Quilombolas  e  Indígenas.  UO:

Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais.  FINALIDADE:  Regularização  das

áreas  ocupadas  por  Comunidades  Quilombolas  e  Indígenas  em  Minas  Gerais.

DESCRIÇÃO: Contratar e conveniar  a elaboração de Relatórios Antropológicos de

identificação  dos  processos  de  ocupação  e  organização  territorial  de  aspectos

étnicos.  PRODUTO:  Relatório  Antropológico  (Documento  conclusivo  contendo

aspectos relacionados à economia comunitária e organização territorial relacionadas

à  produção,  análise  etnográficas  dos  ritos  e  tradições  culturais,  inclusive  das

mudanças  ocorridas-;  fatores  socioambientais  envolvidos  na  organização

sociopolítica,  nas  relações  de  parentesco  e  na  ocupação  territorial  da  região)

UNIDADE DE MEDIDA: Comunidades. METAS FÍSICAS: (2013) 4; (2014) 8; (2015)

12

FINANCEIRAS: (2013) R$250.000,00; (2014) R$500.000,00; (2015) R$750.000,00

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

EMENTA:

Encaminha proposta  de  alteração da Ação 4085 -  APOIO À  REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA  DE  ÁREAS  OCUPADAS  POR  COMUNIDADES  QUILOMBOLAS  E

INDÍGENAS E TRADICIONAIS -,

do  PPAG  2012-2015,  para  elevação  das  metas  física  e  financeira,  além  da

ampliação  da  finalidade  da  ação  para  atendimento  de  diagnósticos  gerais  das

atividades de regularização fundiária no Estado.

AÇÃO: 4085 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS

POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRDICIONAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Cumprimento do art68 da CF1988 e da Convenção Internacional nº  169 da OIT

sobre povos indígenas e tribais que instituiu o direito de titulação definitiva das terras

ocupadas pelos remanescentes de comunidades quilombolas. A Ação 4085 possibilita
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processo necessário para o reconhecimento dos direitos dessas comunidades e seus

descendentes.

137:  Não há técnicos para atender à demanda dos agricultores.  Morosidade na

regularização de terras coletivas. A agricultura familiar fica fora das políticas públicas

de produção específicas para o  campo.  Alto custo para a regularização de forma

particular.

279:  A falta  de  informação e dados dos referidos programas vem dificultando a

realização de ações de apoio e estruturação das famílias beneficiadas.

280: Obter diagnóstico situacional da população quilombola.

368: Levantar as potencialidades de cada comunidade tradicional pela elaboração

de  projetos  de  geração  de  renda  conforme  a  especificidade  de  cada  povo  e

comunidade tradicional. A ação será executada por meio de celebração de termo de

cooperação, convênio e contratação de entidade de pesquisa e universidade.

381: Implantar e implementar política de igualdade racial e o Programa Nacional

Brasil  Quilombola.  IMPLEMENTAÇÃO:  A ação executada  por  meio  de  termos  de

cooperação  e  convênios  com  entidades  públicas  e  diretamente  pela  Secretaria

Extraordinária de Estado de Regularização Fundiária / Instituto de Terras de Minas

Gerais. BASE LEGAL: Art. 60, ADCT; Arts. 215 e 216 da CF; Lei nº 10.639, de 3003;

Lei 10.678, de 2003; Lei nº 12.228, de 2010; Lei nº 12.314, de 2010; e Decreto nº

4.886, de 2003.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.779/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Marlice  Ornelas  Lúcio  (ArteLuz  -  Associação  dos  Artesãos  da

Estação da Luz (Itaobim)) / Marcus Vinicius Costa (Instituição não informada) / Forlan

Souza Freitas (Hospital São Vicente de Paulo (Águas Formosas))

PROPOSTA:

Nova Ação: Criação do Centro de Referência Cultural do Vale do Jequitinhonha

Finalidade:  Construção  e  implementação  de  um  centro  de  referência  cultural  e

turística  no  Vale  do  Jequitinhonha que seja  uma referência  para  a  região  com  o
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objetivo de beneficiar a cultura popular na região, conforme anexo ("PROJETO DO

CENTRO DE REFERÊNCIA CULTURAL DO JEQUITINHONHA").

Região: Vale do Jequitinhonha/Mucuri

Produto: obra concluída

Meta física: 1

Meta financeira: 500.000,00 (2013, 2014, 2015)

Incluir proponente Vilmar Oliveira - Instituto Valemais

Proposta  106:  Construção  do  Centro  de  Referência  Cultural  do  Vale  do

Jequitinhonha, em Itaobim.

Proposta  107:  Construção  do  Centro  de  Referência  Cultural  do  Vale  do

Jequitinhonha, em Itaobim.

Meta financeira: R$500.000,00

Proposta 112: Construção do Centro de Referência da Juventude e da Cultura do

Vale do Mucuri, em Águas Formosas.

Meta financeira: R$500.000,00.

EMENTA:

Propõe a criação de nova ação no Programa 009 - Circuitos Culturais de Minas

Gerais -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

A Prefeitura  de  Itaobim  acena  com  o  desejo  de  disponibilizar  o  terreno  para

construção do centro de referência. A intenção é que o Estado possa repassar  o

recurso para a Prefeitura de Itaobim executar a obra.

Proposta 106:

Justificativa da proposta 248 (aglutinada):

A Prefeitura  de  Itaobim  acena  com  o  desejo  de  disponibilizar  o  terreno  para

construção do centro de referência. A intenção é que o Estado possa repassar  o

recurso  para  a  Prefeitura  de  Itaobim  executar  a  obra.  Proposta  107:  O  Vale  do

Jequitinhonha apresenta uma forte tradição cultural que representa uma das mais

significativas formas de resistência a homogenização cultural. Com todo o potencial

turístico-cultural pra o Brasil e o mundo, o Vale não possui um centro cultural que

possa congregar os diversos tipos de artes existentes na região. O centro cultural
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também ofereceria formas de renda e melhoria na qualidade de vida dos moradores

da região.

Proposta 112: O Vale do Mucuri possui uma grande e histórica riqueza cultural. No

entanto, não há políticas públicas efetivas para a valorização de sua cultura. Para

potencializar  a continuidade dos hábitos,  fazeres e saberes do povo do Mucuri  é

necessário a criação de espaços que abriguem ações de valorização da cultura do

Vale do Mucuri e de sua juventude.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.780/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Dalce Ricas (Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

AMDA (Belo Horizonte)) / Aline Cardoso Arantes Gato (Associação Mineira de Defesa

do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Retornar a meta financeira da ação 4153 - Monitoramento e Geoprocessamento

Ambiental

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  4153  -  Monitoramento  e

Geoprocessamento Ambiental -, do PPAG 2012-2015 para restaurar a meta financeira

para  2.090.000,  conforme previsto  anteriormente  e  alterada  na  revisão  do  PPAG

2012-2015, exercício 2013.

AÇÃO: 4153 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

A meta financeira desta ação foi reduzida para R$500.000,00 e a meta física que

antes estava prevista para todas as regiões do Estado, agora se vê reduzida à região

central.  Entendemos  ser  fundamental  para  a  proteção  da  biodiversidade  o

monitoramento da cobertura vegetal do uso e ocupação do solo, focado na proteção

da mata nativa.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.781/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Aparecida Maria Martins Pereira (Associação Comunitária Social

Cultural Desportiva - ASCD (Belo Horizonte)) / Leila Borges da Silva (Conselho dos

Povos Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte))  /  Mezaque da Silva de Jesus

(Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Jânio Ferreira do

Nascimento (Instituição não informada)

PROPOSTA:

INCLUSÃO DE AÇÃO.

NOME: PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO AO USO

DAS PLANTAS MEDICINAIS. Finalidade: Reconhecer e proteger o conhecimento de

comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, para preservação da sua

cultura e geração de renda. Produto: Comunidade tradicional beneficiada. Meta física:

52 anuais. Meta financeira: 300.000 anuais. Regionalização: Estadual

Unidade orçamentária: IEF

Proposta 285: Restaurar a Ação 4109 - Implantação de Projetos em Territórios de

Povos e Comunidades Tradicionais. META FINANCEIRA: R$500.000,00 (quinhentos

mil reais). UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Subsecretaria de Agricultura Familiar.

Proposta  370:  Disponibilizar  maquinários  e  implementos  agrícolas  para  a  aldeia

Xucuru Kariri bem como os suplementos (sementes e adubos).

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha proposta de restauração da Ação 4109 - Implantação de Projetos em

Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais - no PPAG 2012-2015 , no âmbito

do Programa 161- Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar.

JUSTIFICAÇÃO:

Os índios e demais povos tradicionais possuem conhecimentos valiosos sobre as
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plantas nativas medicinais. É importante a manutenção desses conhecimentos, que

podem beneficiar muitas pessoas. Existem indústrias de remédios que podem usar

esse conhecimento e, se não toarmos providências, o povo tradicional não recebe

nenhum dinheiro com isso.

Proposta  285:  Há  necessidade  de  apoio  ao  desenvolvimento  dos  povos  e

comunidades  tradicionais.  A ação  havia  sido  retirada  da  proposta  de  revisão  do

PPAG.

Proposta 370: Os indígenas da aldeia Xucuru Kariri sobrevivem com o plantio e a

colheita,  porém  faltam  recursos  e  equipamentos  para  aumentar  a  produção  que

sustenta os indígenas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.782/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: José Wilson Martins Júnior (Associação Cultural Eu sou Angoleiro

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Destinação  de  recurso  específico  para  a  valorização  e  incentivo  dos  mestres

populares e dos grupos de cultura de raiz do Estado, tal qual já existe em diversos

Estados do País. Tais mestres e grupos são o Patrimônio Vivo de MG.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para destinação de recurso

específico para a valorização e incentivo dos mestres populares e dos grupos de

cultura de raiz do Estado.

JUSTIFICAÇÃO:

Os mestres da cultura popular são guardiões de um saber tradicional que se perde

se não for protegido e incentivado. Ao perder tais tesouros vivos, as comunidades

perdem o saber daquelas práticas e valores que lhes dão sentido histórico, coesão,

que lhes valorizam a auto-estima, que constituem a sua própria identidade coletiva e

específica  frente  à  sua inserção  e,  comunidades  mais  amplas.  A difusão  de  tais

saberes principalmente ente os jovens é cada vez mais importante num mundo em
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acelerado processo de globalização. O reconhecimento do trabalho de tais mestres e

seu incentivo por meio de uma bolsa é uma dívida do Estado de Minas Gerais com

seu maior patrimônio e uma forma de garantir que esses saberes tradicionais não se

percam.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.783/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Alves de Souza (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Destinar recurso para a realização de um evento, com participação da juventude

rural  dos  diversos  segmentos  (quilombola,  indígenas,  agricultores  familiares,

assalariados rurais, assentados, acampados e outros), a fim de construir as diretrizes

para a política estadual para jovens do meio rural em Minas Gerais.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 154 - AGENDA JOVEM

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 154 - Agenda Jovem -, do PPAG

2012-2015, a fim de construir as diretrizes para a política estadual para jovens do

meio rural em Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

As  políticas  atuais  devem ser  discutidas  pela  própria  juventude como forma de

contribuir para a construção de uma proposta de política que atenda a realidade do

campo. É necessário reconhecer, a partir desse espaço de debate, as demandas da

juventude  rural  com  a  afirmação  de  uma política  em  defesa do  desenvolvimento

sustentável e solidário no campo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.784/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final
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PROPONENTE: Maria Dalce Ricas (Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

AMDA (Belo Horizonte)) / Aline Cardoso Arantes Gato (Associação Mineira de Defesa

do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir ação no Programa 182 - Monitoramento e Fiscalização

Nome: Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Finalidade: Definir, com precisão, os limites das áreas consideradas prioritárias para

conservação da biodiversidade.

Produto: Revisão do ZEE concluída

Meta financeira: R$1.000.000,00 (um milhão)

Regionalização: Todas as regiões do Estado

Período: 2013

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  inclusão  de  ação  no  âmbito  do  programa  182  -

Monitoramento e Fiscalização Ambiental -, do PPAG 2012-2015, de nome "Revisão

do Zoneamento Ecológico e Econômico" , com a finalidade de definir, com precisão,

os limites das áreas consideradas prioritárias para conservação da biodiversidade,

com meta financeira de R$1.000.000,00 (um milhão) em 2013.

JUSTIFICAÇÃO:

Desde fevereiro de 2009, os ambientalistas aguardavam cumprimento da promessa

do  governo  mineiro  de  contratar  revisão  do  ZEE.  A  imprecisão  das  áreas

consideradas prioritárias para conservação da biodiversidade tem sido usada como

argumento,  pela iniciativa  privada e pelo  próprio  governo para fugir  a  rigor  maior

proteção e respeito as mesmas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.785/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Dalce Ricas (Associação Mineira de Defesa do Ambiente -
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AMDA (Belo Horizonte)) / Aline Cardoso Arantes Gato (Associação Mineira de Defesa

do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir  ação no  Programa 182  -  Monitoramento  e  Fiscalização  Ambiental.  Ação:

Realizar inventário da fauna. Finalidade: conhecer a situação da fauna no Estado,

considerando fatores como caça, tráfico,  desmatamento e queimadas. PRODUTO:

Inventário  concluído.  META FINANCEIRA:  R$1.000.000,00  -  Um  milhão  de  reais.

Regionalização: Todas as regiões do Estado. Período: 2013.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  inclusão  de  ação  no  âmbito  do  programa  182  -

Monitoramento e Fiscalização Ambiental -, do PPAG 2012-2015, para realização de

inventário da fauna no Estado, com meta financeira de R$1.000.000,00 (Um milhão

de reais).

JUSTIFICAÇÃO:

A proteção da fauna silvestre no Estado é tratada pelo Poder Público estadual de

forma absolutamente secundária. A lei complementar 140 normatiza a competência

estadual  para  assumir  a  fauna,  o  que  reforça  a  necessidade  de  conhecer  sua

situação. Além disso, não existe política de proteção à biodiversidade sem proteção

da  fauna  que,  no  processo  de  interação  da  flora,  mantém  os  ecossistemas.

Importante registrar que o próprio Governador já se comprometeu com as entidades

ambientalistas para a realização do inventário.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.786/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Geraldo  Heleno  Lopes  (Conselho  Estadual  de  Saúde  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir no Programa 002- Saúde Integrada uma ação de "Gestão da Rede" com a
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finalidade de implantar um Plano Estadual de Cargos, Carreira e Salários no SUS.

REDE: 2 -

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração no Programa 002 - Saúde Integrada -, do PPAG

2012-2015, para incluir uma ação de "Gestão da Rede" com a finalidade de implantar

um Plano Estadual de Cargos, Carreira e Salários no SUS.

JUSTIFICAÇÃO:

Para  que  sejam  implementados  com  eficácia  e  eficiência  as  ações  e  serviços

públicos de saúde em Minas Gerais, necessita-se que o SUS-MG seja estruturado,

com possibilidade de carreira para todos os profissionais de saúde.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.787/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: José Antônio Alves dos Santos (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Restauração da Ação 4080 - APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS.

Metas físicas e Financeiras:

2013 - 6/300.000

2014 - 4 200.000

2015 - 6/200.000

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha proposta de restauração da Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo no Norte

de Minas -, no âmbito do Programa 161- Desenvolvimento Sustentável da Agricultura

Familiar  -, incluída no PPAG 2012-2015 por meio de emenda popular durante sua

elaboração.

JUSTIFICAÇÃO:

Tendo em vista que essa ação 4080 já foi  anteriormente aprovada no PPAG de
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2012-2015. Solicitamos a reinclusão da mesma para o exercício de 2013, 14 e 15

com  vistas  ao  fortalecimento  da  economia,  ao  desenvolvimento  sustentável  e

preservação do Cerrado no Norte de Minas.

Considerando a  Lei  estadual  do  Pró-pequi,  nº  13965/2001,  esta  ação  pretende

implementar  um  conjunto  de  ações  que  tenham  por  perspectiva  o  fomento  e

investimento no agroextrativismo do pequi e da macaúba, além de outras frutas do

Cerrado mineiro contemplando a pesquisa, a inovação tenológica, o fornecimento de

insumos,  a  compra  de  equipamentos,  a  realização  de  capacitação,  bem  como

assessoria  e  acompanhamento  específico  durante  a  execução  do  projeto  pela

instituição proponente. Portanto, a emenda popular que aqui se consolida é fruto de

construção  coletiva  do  Núcleo  do  Pequi  e  do  Conselho  Pró-pequi  com  vista  ao

fortalecimento da cadeia produtiva dos frutos e produtos do Cerrado de Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.788/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Aline  Cardoso Arantes Gato  (Associação Mineira  de Defesa do

Ambiente  -  AMDA (Belo  Horizonte))  /  Maria  Dalce  Ricas  (Associação  Mineira  de

Defesa do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restaurar a Meta Financeira da Ação 4151 - Fiscalização Ambiental Integrada -

para R$3.516.422,00, conforme previsão anterior. Na atual proposta do PPAG, para

2013 o recurso diminuiu para R$2.350.000,00 e as metas físicas aumentaram de 104

para 200 operações.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4151- Fiscalização Ambiental Integrada

-, do PPAG 2012-2015, para restaurar a meta financeira para R$3.516.422,00 (três

milhões,  quinhentos e dezesseis  mil,  quatrocentos e vinte e dois  reais),  conforme

previsto anteriormente e alterado na revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013.
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AÇÃO: 4151 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

JUSTIFICAÇÃO:

Mesmo considerando a necessidade de ações educativas, de apoio, fomento, etc.,

a  ação  repressora  do  Estado  continua  sendo  de  fundamental  importância  para

proteção do meio ambiente de forma geral. Os números de desmatamento, poluição

hídrica, degradação do solo, clandestinidade, etc., demonstram claramente isso.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.789/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Artur  Campos Cheib (Secretaria  de Estado de Educação -  See

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Regionalização do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados

de Morte - PPCAAM - com a abertura de um núcleo do Programa com equipe técnica

(formada, no mínimo, por um coordenador, advogado, psicólogo e assistente social)

para  atendimento  psicossocial  e  jurídico  a  crianças  e  famílias  em  situação  de

ameaça. Esse núcleo deverá ser criado em uma das macrorregiões do Estado, em

cidades como Uberlândia, Governador Valadares ou Ipatinga.

Atendimento a 60 casos mensais, valor mínimo de R$ 400.000,00 mais recursos

federais.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4204 - Proteção de Direitos Humanos-,

do PPAG 2012-2015,  para regionalização do Programa de Proteção a Crianças e

Adolescentes Ameaçados de Morte -  PPCAAM, com a abertura de um núcleo do

Programa formado, no mínimo, um coordenador, advogado, psicólogo e assistente

social,  em  cada  uma  das  macrorregiões  do  Estado,  com  valor  mínimo  de  R$

400.000,00 (quatrocentos mil  reais)  mais recursos federais para atendimento a 60

casos mensais.
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AÇÃO: 4204 - PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO:

O Programa atende hoje todo o Estado, mas tem foco principal na região central.

Existe possibilidade de fechar convênio junto à Secretaria de Direitos Humanos com a

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para viabilizar recursos.

Um núcleo no interior  traria  um atendimento mais  efetivo  efetivo  e desafogaria  o

núcleo existente no centro.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.790/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Guilherme Gonçalves Teixeira (Federação dos Trab. na Agricultura

de  M.  Gerais  -  FETAEMG  (Belo  Horizonte))  /  Guilherme  Gonçalves  Teixeira

(Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -  FETAEMG (Belo Horizonte))  /

Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (Belo

Horizonte))  /  Graciele  Mendes  Trindade  (Sindicato  dos  Técnicos  Agrícolas  -

Sintamig/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Aumentar em 10% a cada ano a partir de 2014 os valores per capita de repasse

para a alimentação de alunos de escolas públicas, considerando-se 200 dias letivos.

2014 = 0,36 - meta financeira 169.052.904,00

2015 = 0,40 - meta financeira 187.836.560,00

2016 = 0,44 - meta financeira 206.620.216,00

Proposta 127: Aumentar a meta financeira para a aquisição de alimentos em 10%

ao ano a partir de 2014, elevando-se o valor per capta/ano. (Ação 1085)

Proposta 267: Acrescentar metas físicas (4.000) e financeira na ação 2121 para

atender  as  crianças  das  escolas  indígenas,  pro  meio  de  co-financiamento  da

alimentação escolar. Meta física: 4.000 alunos (indígenas). Meta financeira: R$0,30

aluno/dia letivo. Total financeira ano letivo: R$240.000,00.

Proposta 292: Proponho o aumento de recursos para merenda escolar.

Proposta  383:  Acrescentar  à  meta  financeira  da  região  Norte  de  Minas
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R$500.000,00 e acrescentar também este mesmo valor de R$500.000,00 na meta

financeira da região Jequitinhonha/Mucuri na ação 2121 - Alimentação Escolar

EMENTA:

Sugere ampliação das metas da ação 2121 - Alimentação Escolar -, do Programa

025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -, do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

O aumento dos preços dos alimentos é tendência mundial por várias razões que

não cabe aqui  explicar.  Os valores propostos são tímidos e com aumentos muito

pequenos ao longo dos anos.

Proposta 127: Nas metas financeiras propostas nesta ação encontramos ao longo

dos 4 anos o mesmo valor per capta que é de R$0,82 por aluno, considerando 200

dias  letivos.  Entendo  que  a  tendência  mundial  é  de  aumento  nos  preços  dos

alimentos,  principalmente  daqueles  mais  nutritivos.  Portanto,  com  os  valores

propostos  teremos  "prejuízo"  na  qualidade  dos  cardápios.  Concluindo,  os  valores

propostos  são  insuficientes  para  suprir  as  necessidades  nutricionais  diárias  dos

alunos conforme o objetivo descrito na ação em questão.

Proposta 267: No ano de 2011 o Conselho dos Povos Indígenas apresentou essa

proposta. Avaliamos que esta é uma importante ação para garantir uma alimentação

saudável e garantir a cultura alimentar indígena.

Proposta 292: Como é de conhecimento de todos, muitas de nossas crianças vão

às  escolas  em  busca  de  alimento.  "Um  preso  gasta  um  valor  altíssimo  com

alimentação". Proposta 383: De acordo com as regiões de planejamento do Estado,

as regiões citadas e priorizadas na proposta de ampliação,  se caracterizam como

regiões de maior vulnerabilidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.791/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Dalce Ricas (Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

AMDA (Belo Horizonte)) / Aline Cardoso Arantes Gato (Associação Mineira de Defesa
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do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir  programa  na  Rede  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Sustentável  o

PROGRAMA:  Proteção da Fauna no Estado.  OBJETIVO:  Estruturação do Estado

para  Assumir  a  Gestão  da  Fauna,  conforme  normas  estatuídas  pela  Lei

Complementar  nº  140/2011.  META  FINANCEIRA:  R$40.000.000,00  -  quarenta

milhões de reais. REGIONALIZAÇÃO: em todo o Estado. PERÍODO: 2013 a 2015.

Incluir ações no programa sugerido. AÇÃO: Construção de Centro de Reabilitação e

Reintrodução  de  Animais  Silvestres;  AÇÃO:  Fiscalização  de  Criatórios;  AÇÃO:

Repressão e Educação relativas à caça e ao tráfico.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  para  Incluir  na  Rede  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Sustentável do PPAG 2012-2015, o Programa: Proteção da Fauna no Estado, com

meta financeira de R$40.000.000,00 - (quarenta milhões de reais)  para o período

2013 a 2015 e ações que especifica.

JUSTIFICAÇÃO:

Há pelo menos dois anos, o Governo do Estado, através da Semad, informa que a

transferência  da  responsabilidade  do  mesmo ao  Ibama está  sendo  discutida  e  a

resposta mais frequente para esse longo processo de decisão são custos. Enquanto

isto, a PMMA informa que sua situação está comprometida, pois não tem convênio

com o Ibama e nem abrigo legal e estrutural por parte do Governo do Estado. Minas,

que foi talvez o primeiro Estado da Federação a diminuir expressivamente a caça e

tráfico  de  animais,  está  regredindo  nessa  área,  regressão  alimentada  pela

necessidade do Governo.

A inserção do Programa proposto no PPAG, traz dois benefícios:

-  oficializa  o tema junto à sociedade,  transformando em compromisso público e

permitindo acompanhamento e cobrança por parte da mesma;

- estima recursos à mesma.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.792/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  gildázio  Alves  dos  Santos  (Movimento  Nacional  de  Direitos

Humanos - Regional M. G. (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alterar meta física em 2013 para 5.200 pessoas atendidas.

Alterar meta financeira em 2013 para R$ 1.335.000,00.

Aplicar  o  acréscimo de  R$ 200.000,00  para  as  ações  do  Escritório  de  Direitos

Humanos, de forma a criar banco de dados para elaborar diagnósticos das violações

de  direitos  humanos  atendidas  pelo  Escritório  de  Direitos  Humanos;  realizar

educação  em  direitos  humanos,  como  cursos  e  oficinas  e  realizar  atendimentos

jurídicos de assessoria a casos de violações em direitos humanos em todo o Estado.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos -,

do PPAG 2012-2015, para alterar meta física para 5.200 pessoas atendidas e meta

financeira  para  R$ 1.335.000,00  (Hum  milhão,  trezentos  e  trinta  e  cinco  mil)  em

2013 , aplicando o acréscimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para as ações do

Escritório de Direitos Humanos.

AÇÃO: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO:

O  Escritório  de  Direitos  Humanos  é  um  projeto  vinculado  à  Subsecretaria  de

Direitos Humanos da Sedese, criado por meio do Decreto nº 43.635/03. O EDH visa a

promoção e  a  efetivação dos  direitos  humanos  através  da  pesquisa,  educação e

assessoria jurídica em direitos humanos. Para que o EDH desenvolva suas ações, é

necessário regionalizar as ações de educação e assessoria jurídica para o interior do

Estado,  possibilitando,  assim,  atender  as  demandas  que  regularmente  são

apresentadas, principalmente aquelas relacionadas às comunidades tradicionais, que

são frequentes. É essencial ao planejamento e à organização das políticas públicas
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realizar coleta, organização e análise de dados, pelo que é imprescindível a criação

de um banco de dados para o EDH.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.793/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Gildázio  Alves  dos  Santos  (Movimento  Nacional  de  Direitos

Humanos - Regional M. G. (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criar ação específica para consolidação e aprimoramento do Programa de Proteção

aos Defensores de Direitos Humanos de Minas Gerais - PPDDH -, com a finalidade

de fortalecer e consolidar esse programa no Estado.

Meta financeira: R$ 536.000,00 para o ano de 2013.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta  de alteração do programa 11-  Assistência Social  e  Direitos

Humanos -,  do PPAG 2012-2015,  para criar  ação específica para  consolidação e

aprimoramento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos de

Minas Gerais - PPDDH, com meta financeira de R$ 536.000,00 para o ano de 2013.

JUSTIFICAÇÃO:

A proposta, além de prever ampliação de recursos para a execução do PPDDH-MG

no  âmbito  do  PPAG,  chama  a  atenção  dos  órgãos  competentes  para  um  maior

comprometimento  político  para  a  efetivação  desse  programa.  Com  a

complementação orçamentária,  busca-se melhorar a estrutura jurídica do PPDDH-

MG, bem como:

-  elaborar  um  diagnóstico  atualizado  que  possibilite  um  mapeamento  sobre  a

situação de conflitos, ameaças ou vulnerabilidade de lideranças e grupos populares

no Estado de Minas Gerais, a fim de sanar as fragilidades e necessidades que se

apresentam;

- realizar um seminário que envolva os defensores de direitos humanos, entidades
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parceiras, técnicos e pesquisadores para maior articulação das pessoas atendidas;

- produzir um vídeo institucional do PPDDH a partir das lutas dos defensores e das

alternativas de superação das dificuldades enfrentadas, que servirá como ferramenta

pedagógica e de divulgação do programa.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.794/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Raul Fonttes (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Sou radialista à quase 30 anos e sou evangélico. Sinto uma carência tremenda do

público evangélico em divulgar seus eventos e mensagens e o mais importante, que

seria levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Gostaria que,

através da Assembleia e autoridades, conseguir  a instalação de uma emissora de

rádio web, voltada unicamente para música gospel e pregação do evangelho. Anexo

estaríamos  praticando  também  um  trabalho  social  junto  às  pessoas  carentes,

drogados e discriminados.

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para a instalação de uma

emissora  de  rádio  web,  voltada  unicamente  para  música  gospel  e  pregação  do

evangelho.

JUSTIFICAÇÃO:

Não tenho condições financeiras para implantação já que o gasto com equipamento

fica acima de R$ 10 mil. No mais, a falta de espaço nas rádios comerciais para a

pregação da palavra de Deus. E, podem crer, a carência do povo é enorme.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.795/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))
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PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão do programa 168 e cancelamento dos recursos da

ação que o compõe (R$ 1,2 milhão) do total da receita estimada e despesa fixada na

LOA, por meio de emenda textual ao art. 2º do P.L 3471/2012.

Não sendo possível  a exclusão, propomos a maior  redução possível  das metas

físicas e financeiras das ações do programa, com o devido cancelamento da receita.

----

Justificativa:

O programa tem como objetivo "DESENVOLVER...". Compõe-se de uma ação, que

é a 2125, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DA COPA DO MUNDO.

Estão  previstos  no  programa,  basicamente,  recursos  para  diárias  de  viagens,

passagens  e  despesas  com  locomoção,  consultorias  e  serviços  de  terceiros.  Em

outras  palavras,  o  contribuinte  mineiro  está  custeando  viagens  do  pessoal  do

gabinete de secretário de estado extraordinário da Copa do Mundo à Londres, África

do Sul e similares.

(continua)

Proposta 350: Exclusão da Ação 1269, Receptividade na Copa, com cancelamento

do total dos recursos previstos na ação (R$ 14.655.317) no total da receita estimada

e despesa fixada no projeto de lei  orçamentária  (R$ 68.101.631.673,00).  Emenda

textual ao art. 2º do projeto de lei 3471/2012 - LOA. Com o cancelamento, devem ser

compatibilizados os quadros demonstrativos da receita corrente e receita de capital -

operações de crédito.

Não sendo possível  a exclusão, propomos a maior  redução possível  das metas

físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita. Proposta

352: Exclusão da ação 1273 - Sustentabilidade na Copa, com cancelamento do total

dos  recursos  previstos  na  ação  (R$  1.000.000,00)  no  total  d  receita  estimada  e

despesa fixada no projeto de lei orçamentária (R$ 68.101.631.673). Emenda textual

ao artigo 2º do projeto de lei 3.417/2012 - LOA. Com o cancelamento, devem ser

compatibilizados os quadros demonstrativos da receita corrente e receita de capital -

operações de crédito.  Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução

possível das metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e
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da receita.

Proposta 350: Exclusão da Ação 1269, Receptividade na Copa, com cancelamento

do total dos recursos previstos na ação (R$ 14.655.317) no total da receita estimada

e despesa fixada no projeto de lei  orçamentária  (R$ 68.101.631.673,00).  Emenda

textual ao art. 2º do projeto de lei 3471/2012 - LOA. Com o cancelamento, devem ser

compatibilizados os quadros demonstrativos da receita corrente e receita de capital -

operações de crédito.

Não sendo possível  a exclusão, propomos a maior  redução possível  das metas

físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 168 - GESTÃO E APOIO ÀS AÇÕES DA COPA DO MUNDO

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão do programa 168 - Gestão e Apoio às Ações da

Copa  do  Mundo  -,  e  das  Ações  1269  -  Receptividade  na  Copa  -  e  1273  -

Sustentabilidade na Copa -, ambas do Programa 007 - Copa do Mundo 2014 -, do

PPAG 2012-2015, com o cancelamento dos recursos previstos em cada um.

JUSTIFICAÇÃO:

É sabido que ser sede da Copa do Mundo é prejudicial à saúde fiscal dos Estados.

Os estados se endividam - a exemplo de Minas - para custear um evento de curta

duração, que não traz qualquer retorno real ao cidadão mineiro, sendo, portanto, não

só um gasto supérfluo, como prejudicial à economia. Os recursos destinados à ação

podem ser  melhor  alocados pelo  próprio cidadão mineiro,  e por  isso propomos a

supressão tanto da despesa quanto da receita. Ressaltamos que a proposta não é

abarcada pela vedação constante no art. 160 da Constituição do Estado e art. 35 da

LDO/2012,  uma  vez  que  o  cancelamento  proposto  não  está  sendo

indicado/apresentado  como  recursos  para  realização  de  outras  despesas,  mas

cancelado definitivamente. Proposta 350: (excertos, excede 1000 caracteres)

A ação tem como produto  um guia  do  visitante elaborado,  com a finalidade de

GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TURISTA E ATRAIR SELEÇÕES PARA UTILIZAREM

CIDADES  MINEIRAS  COMO  CENTRO  DE  TREINAMENTO,  DE  FORMA  A

PROMOVER PRODUTOS E OS ROTEIROS TURÍSTICOS MINEIROS. Cabe dizer
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que  é  a  match  services,  subsidiária  da  FIFA,  que  coordenada  toda  a  gestão  de

vendas de ingressos e pacotes e alojamento de seleções, tendo o Estado pouca ou

nenhuma influência nestas escolhas. O gasto é, portanto supérfluo.

Por outro lado, os gastos totais são altas, da ordem de R$ R$ 14.655.317 em 2013

e R$ 28.360.000 em 2014, sendo que R$ 9.655.317 são recursos de operações de

crédito, isto é, endividamento público. É sabido que ser sede de Copa do Mundo é

prejudicial  à  saúde fiscal  dos  Estados.  Os Estado se endividam para custear  um

evento  de curta  duração,  que não  traz qualquer  retorno real  ao  cidadão mineiro,

sendo,  portanto,  não  só  supérfluo,  como  prejudicial  à  economia.  Proposta  352:

(excertos)

A ação  tem  como  produto  dois  planos  de  sustentabilidade  executados,  com  a

finalidade  de  "PROMOVER  INICIATIVAS  SUSTENTÁVEIS  NA EXECUÇÃO  DOS

PROJETOS  VINCULADOS  À  COPA  DO  MUNDO  FIFA  2014,  GARANTINDO  A

SUSTENTABILIDADE  SOCIAL  E  AMBIENTAL  DO  EVENTO  PARA

ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DECORRENTES DE SUA REALIZAÇÃO". Os

gastos com consultorias e serviços de terceiros constituem a maior parte da ação,

que possui inclusive recursos de operações de crédito. A exemplo de várias outras

ações para a Copa, o Estado está tributando gerações futuras para se efetuar um

gasto supérfluo. É sabido que ser sede de Copa do Mundo é prejudicial à saúde fiscal

dos Estados. Os Estado se endividam para custear um evento de curta duração, que

não traz qualquer retorno real ao cidadão mineiro, sendo, portanto, não só supérfluo,

como prejudicial  à  economia.  Os  recursos  destinados  à  ação  podem  ser  melhor

alocados pelo próprio cidadão mineiro, e por isso propomos a supressão tanto da

despesa quanto de recProposta 350: (excertos, excede 1000 caracteres)

A ação tem como produto  um guia  do  visitante elaborado,  com a finalidade de

GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TURISTA E ATRAIR SELEÇÕES PARA UTILIZAREM

CIDADES  MINEIRAS  COMO  CENTRO  DE  TREINAMENTO,  DE  FORMA  A

PROMOVER PRODUTOS E OS ROTEIROS TURÍSTICOS MINEIROS. Cabe dizer

que  é  a  match  services,  subsidiária  da  FIFA,  que  coordenada  toda  a  gestão  de

vendas de ingressos e pacotes e alojamento de seleções, tendo o Estado pouca ou

nenhuma influência nestas escolhas. O gasto é, portanto supérfluo.
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Por outro lado, os gastos totais são altas, da ordem de R$ R$ 14.655.317 em 2013

e R$ 28.360.000 em 2014, sendo que R$ 9.655.317 são recursos de operações de

crédito, isto é, endividamento público. É sabido que ser sede de Copa do Mundo é

prejudicial  à  saúde fiscal  dos  Estados.  Os Estado se endividam para custear  um

evento  de curta  duração,  que não  traz qualquer  retorno real  ao  cidadão mineiro,

sendo, portanto, não só supérfluo, como prejudicial à economia.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.796/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Afonso Correa Diana (Federação dos Trab. na Agricultura de M.

Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão de Ação:

Nome:  Programa  de  segurança  alimentar  nos  pré-assentamentos  de  reforma

agrária.

Finalidade: Garantir segurança alimentar os pré-assentados.

UO: ITER

Produto: Família Atendida

Meta física: 1000 famílias

Meta Financeira: 2.000.000

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  Programa  144  -  Promoção  e  Defesa  da

Cidadania -, do PPAG 2012-2015, para Inclusão de Ação denominada Programa de

Segurança Alimentar nos Pré-assentamentos de Reforma Agrária, com meta física de

1000 famílias e meta Financeira de R$ 2.000.000 (dois milhões de reais).

AÇÃO: 4061 -  INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS E

GESTÃO DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

JUSTIFICAÇÃO:
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As famílias  dos  pre-assentamentos  e  acampamentos  não  conseguem acesso a

nenhum programa de financiamento, nem mesmo para garantir a segurança alimentar

até que seja implementado o projeto de assentamento.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.797/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Dalce Ricas (Associação Mineira de Defesa do Ambiente -

AMDA (Belo Horizonte)) / Aline Cardoso Arantes Gato (Associação Mineira de Defesa

do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir  ação  no  Programa  046  -  Qualidade  Ambiental.  AÇÃO:  Recuperação  de

Nascentes, Matas Ciliares e Lagoas Marginais. FINALIDADE: Promover a proteção

da água e da biodiversidade através da recuperação de nascentes, matas ciliares e

lagoas  marginais  com  vegetação nativa.  PRODUTO:  hectares  protegidos.  METAS

FÍSICAS: 20.000 hectares. META FINANCEIRA: R$10.000.000,00 - dez milhões de

reais. REGIONALIZAÇÃO: (não foi sugerido). PERÍODO: 2013 E 1014.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha proposta para inclusão de ação no âmbito do Programa 046 - Qualidade

Ambiental -, do PPAG 2012-2015, denominada "Recuperação de Nascentes, Matas

Ciliares e Lagoas Marginais", com meta física de 20.000 hectares e meta financeira

de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o período 2013 e 1014.

AÇÃO:  4564  -  AMPLIAÇÃO  DAS  ÁREAS  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA  E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

JUSTIFICAÇÃO:

Trata-se de ação de peso no que se refere à proteção da água e biodiversidade e

que devem ser destacadas na ação do poder público, tanto pela sua importância,

quanto  porque facilita  transparência  frente  à  sociedade.  A recuperação de lagoas
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marginais deveria há muito tempo ser parte das políticas públicas de Minas, devido

aos benefícios ambientais e econômicos/sociais.  A quantidade de cursos d'água e

nascentes  pisoteadas  pelo  gado,  muitos  em  processo  acelerado  de  erosão,  e  o

impacto sobre a qualidade da água, fatos visíveis no território mineiro, demonstram a

importância da ação proposta.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.798/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marinalva Maria de Jesus (Associação dos Povos Indígenas (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Instituir ocas de resgate e registro da medicina tradicional indígena e uso de plantas

medicinais na região metropolitana de Belo Horizonte. Proposta 289: Liberação de

recurso para que a Associação dos Povos Indígenas da Região Metropolitana de Belo

Horizonte  faça  convênio  com hospital  de  grande porte  para  atender  os  casos de

saúde mais graves.

REDE: 2 - Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de ação relativa à saúde da população indígena

do Programa 237 - Atenção à Saúde -, do PPAG 2012-2015.

AÇÃO: 4468 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

JUSTIFICAÇÃO:

Esse programa já foi implantado pela Coordenadoria de Saúde Indígena da SES-

MG  nas  aldeias,  no  entanto,  a  região  metropolitana  de  Belo  Horizonte  não  foi

contemplada  com  essa  ação.  Proposta  289:  Os  índios  que  residem  em  Belo

Horizonte e região metropolitana não tem áreas demarcadas, por esse motivo, eles

não são abrangidos pelas políticas de saúde específicas para essa população.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.799/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Aparecida Maria Martins Pereira (Associação Comunitária Social

Cultural Desportiva - ASCD (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Participo de todos os protestos e sou do Pró-Metrô de Belô. Moro há muito tempo

em BH, escolhi o Barreiro por tem áreas de preservação ambiental, mas sonho em

nadar e pescar no Rio das Velhas, para o bem de todos, para que todas as pessoas

fiquem menos estressadas. Lembro quando na adolescência íamos a Raposos de

trem.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS

EMENTA:

Encaminha proposta de melhoria de qualidade de vida na RMBH.

JUSTIFICAÇÃO:

Saúde depende de lazer  e meio ambiente saudável,  ar puro e menos impactos

ambientais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.800/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Novo Programa criação, implantação e efetivação do Programa de Capital Humano

de Responsabilidade Social, destinado a inclusão das famílias que não tem acesso

ao benefício do Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada. O programa

compreende  ações  de  qualificação  profissional,  geração  de  emprego  e  renda,  e

transferência de renda. O programa deve ser implantado por meio de pesquisa para
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diagnóstico social e ser executado pelo governo do Estado e a ONG proponente.

REDE: 4 -

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  PPAG  2012-2015,  para  inclusão  de  novo

Programa denominado: Criação, Implantação e Efetivação do Programa de Capital

Humano de Responsabilidade Social, destinado a inclusão das famílias que não tem

acesso ao benefício do Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada, com

ações de qualificação profissional, geração de emprego e renda, e transferência de

renda.

JUSTIFICAÇÃO:

O programa de capital humano se destina a famílias que não dispõe de renda, ou

de qualificação para o mercado de trabalho e que não são incluídos nos programas

sociais desenvolvidos pelo Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.801/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, principalmente em relação

às internações hospitalares.

REDE: 2 -

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para facilitar o acesso da

população  aos  serviços  de  saúde,  principalmente  em  relação  às  internações

hospitalares.

JUSTIFICAÇÃO:

A população carente não tem plano de saúde privado e existe uma dificuldade para

conseguir vagas nos hospitais da rede SUS, assim deve-se facilitar o acesso desse

público aos serviços de saúde.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.802/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Yasmin  Dias  Netto  (Prefeitura  Municipal  de  Itambacuri

(Itambacuri))

PROPOSTA:

Garantir  atendimento  para  a  região  do  Jequitinhonha/Mucuri  (município  de

Itambacuri), com meta física de um projeto concluído. Meta financeira R$50.000,00

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 40 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4179 - Ordenamento Econômico com

Infraestrutura Customizada -, do PPAG 2012-2015, para garantir atendimento para a

região do  Jequitinhonha/Mucuri,  com meta física de  um projeto  concluído e  meta

financeira R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

AÇÃO:  4179  -  ORDENAMENTO  ECONÔMICO  COM  INFRAESTRUTURA

CUSTOMIZADA

JUSTIFICAÇÃO:

Necessidade de criação de empregos  na região,  em função de carência em tal

questão. Garantia também de um polo de desenvolvimento no local. 

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.803/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clever  Alves  Machado  (Instituição  não  informada)  /  Ronaldo

Antônio Pereira da silva (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Criar ação com vistas a implementar um sistema informatizado ou banco de dados

de entidades e movimentos de defesa de direitos humanos.
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Finalidade:  realizar  um  levantamento  das  entidades  e  movimentos  relativos  a

crianças e  adolescentes,  idosos,  mulheres,  negros,  segmentos  LGBT, guardas de

congado, comunidades de terreiro e outros, a fim de potencializar a mobilização, a

articulação e a promoção das políticas públicas.

Meta física: 1

Meta financeira: R$ 80.000,00.

Proposta  296:  Realizar  um  diagnóstico  da  situação  da  população  etnicamente

excluída especialmente para o desenvolvimento de políticas públicas destinadas à

população negra, indígena, cigana e demais povos.

Meta física: 1

Meta financeira: R$ 200.000,00.

Proposta  303:  Criar  ação  com  vistas  a  desenvolver  projetos  de  fortalecimento

institucional  das  organizações  representativas  de  comunidades  quilombolas,

indígenas, ciganas e demais povos.

Finalidade:  fortalecer  a  autonomia  e  o  protagonismo  político  das  comunidades

quilombolas, indígenas, ciganas, de terreiro e demais povos discriminados.

Meta física: 50 entidades/pessoas.

Meta financeira: R$ 120.000,00.

Proposta 316: Nova ação com vistas a criar e implementar programa de combate ao

racismo e enfrentamento às desigualdades raciais.

Finalidade: valorizar a pluralidade étnico-racial e a inclusão socioeconômica, política

e  cultural  da  população  negra,  quilombola,  indígena,  cigana  e  demais  povos

discriminados,  por  meio  de  ações  voltadas  para  as  áreas  de  saúde,  educação,

segurança,  acesso  à  justiça,  trabalho  e  renda,  habitação,  cultura,  esporte,  lazer,

meios de comunicação de massa, financiamentos públicos e microcrédito, e acesso à

terra.

Proposta 322: Criar ação de combate ao racismo e promoção da igualdade racial.

Finalidade:  implementar  e  integrar  programas  e  ações  afirmativas  para  o

enfrentamento das desigualdades raciais, a valorização da pluralidade étnico-racial e

a  inclusão  socioeconômica,  política  e  cultural  da  população  negra,  quilombola,

indígena,  cigana  e  demais  povos  discriminados,  prioritariamente  nas  áreas  de



1171
____________________________________________________________________________

educação,  saúde,  segurança  e  acesso  à  justiça,  trabalho  e  emprego,  habitação,

cultura, esporte e lazer, meios de comunicação em massa, financiamentos públicos e

microcrédito, e acesso à terra.

Produto: termos de cooperação e convênios assinados.

Metas financeiras de R$ 25.000,00 para cada ano, de 2013 a 2015.

Proposta 327: Criar ação com vistas a garantir a participação de pessoas negras na

publicidade institucional da Administração Pública estadual, com estímulo de ações

semelhantes no setor privado, e fortalecer organizações de mídia negra.

Finalidade: reverter representações estereotipadas dos afrodescendentes, as quais

sustentam as ações de negação simbólica e as diversas formas de violência, bem

como reconhecer e valorizar a história a cultura negra em suas formas de existência e

resistência.

Produto: termos de cooperação e convênios assinados.

Meta  financeira:  R$  50.000,00  para  2013;  R$  80.000,00  para  2014;  e  R$

100.000,00 para 2015. Proposta 0:

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração na Ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos -,

do PPAG 2012-2015, a fim de capacitar servidores para prevenção e enfrentamento

ao  racismo institucional,  e  no  Programa 162  -  Desenvolvimento  das  Políticas  de

Direitos Humanos -, para ampliar ações de combate ao racismo e de promoção da

igualdade racial, fortalecer as organizações representativas, realizar diagnóstico da

situação  da  população  etnicamente  excluída  e  implementar  banco  de  dados  de

entidades e movimentos de defesa de direitos humanos.

JUSTIFICAÇÃO:

Garantir o fortalecimento da rede e a promoção das políticas públicas por meio do

mapeamento das instituições representativas desses setores sociais.

Proposta 296: O diagnóstico irá facilitar aos gestores das áreas de desenvolvimento

social,  educação,  saúde,  habitação, esporte,  segurança,  dentre outras, a deliberar
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sobre metas físicas e orçamentárias para o Plano Mineiro de Promoção da Igualdade

Racial,  bem como para fornecer  subsídios  para as  deliberações do Conepir  e as

ações de proposição e acompanhamento da Coordenadoria de Igualdade Racial.

Proposta  303:  Fortalecer  a  participação  institucional  das  organizações

representativas dos quilombolas, indígenas, ciganas e demais povos discriminados

nos espaços de gestão pública e dos órgãos de controle social.

Proposta 316: Há necessidade de uma ação específica, já que as ações referentes

à  restauração,  promoção  e  proteção  de  direitos  humanos,  contidas  no  Programa

Estruturador 011 - Assistência Social e Direitos Humanos, são insuficientes para a

efetivação dos direitos e para o enfrentamento ao racismo e seus efeitos.

Proposta 322: Implementar a política de igualdade racial por meio da promoção de

ações afirmativas no âmbito da ação governamental visando corrigir a desigualdade

racial e assegurar a igualdade de oportunidades.

Proposta  327:  Implementar  a  política  de  igualdade racial,  por  meio  do  apoio  à

incorporação das perspectivas racial e de gênero na formação dos profissionais de

comunicação, bem como à produção e à difusão de materiais de comunicação com

conteúdos antirracistas.

Proposta 0:

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.804/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Recorrer  ao  governo  federal  para  aquisição  de  recursos  financeiros,  para

complementação  dos  mesmos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  para  atender  as

demandas das ações do Estado, considerando que os problemas do Estado de Minas

Gerais têm sido maiores que o recurso financeiro.

EMENTA:

Encaminha  proposta  sugerindo  recorrer  ao  governo  federal  para  aquisição  de
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recursos financeiros em complementação aos recursos do Estado de Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

Encaminhada (extenso, excede 1000 caracteres) no anexo da proposta.

Resumo:

* Elevados gastos com projetos desimportantes para a população, como a Copa

2014 e a Olimpíada 2016;

*  Aproveitar  a  discussão  para  instalar  comissão  especial  para  revisão  da

Constituição Mineira e a Constituição da República, para avaliar as prioridades de

gastos públicos, considerando ainda a má qualidade dos tributos brasileiros.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.805/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Márcio Macedo Lopes (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Projeto  execução do Estádio  Amancio  Cassini  Neto (Estádio  Bela Vista  Esporte

Clube)

Fechamento do campo (muros) - aprox. 75.000,00

Arquibancadas, vestiários; imprensa; torcida - 190.000,00

Campo 150.000,00

Iluminação 100.000,00

Cadastrar proponente: Márcio Macedo Lopes - Bela Vista Esporte Clube

EMENTA:

Encaminha proposta  de  alteração do PPAG 2012-2015,  para  realizar  projeto  de

execução do Estádio Amancio Cassini Neto (Estádio Bela Vista Esporte Clube).

JUSTIFICAÇÃO:

Em  comodato  com  a  Prefeitura  e  o  Clube  Bela  Vista  Esporte  Clube,  a

reestruturação e conclusão do Estádio. Para o bom desenvolvimento da cidadania,

tirando as crianças das ruas e das drogas e seguindo o caminho do Esporte, lazer e

bem viver.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.806/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Francisco  Batista  Filho  (Fundação  Educacional  Caio  Martins  -

Fucam  (Belo  Horizonte))  /  Francisco  Batista  Filho  (Fundação  Educacional  Caio

Martins - Fucam (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Nova Ação no Programa Protagonismo Juvenil

UO:2161 - Fucam

Produto:  unidades educacionais -  centro educacional  (Esmeraldas,  S.  Francisco,

Juvenília, Riachinho, Buritizeiro e Januária) e oficinas reestruturadas.

Meta financeira total: 6.000.000,00

Meta física: seis unidades

Regionalização: Central, Norte e Noroeste.

2012: 1 milhão

2013 2 milhões

2014 1 milhão

2015 2 milhões

Há outros proponentes não cadastrados (cópia da proposta 2011 do Seminário da

Pobreza).

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração no Programa 174 - Protagonismo Juvenil -, do

PPAG  2012-2015,  para  incluir  nova  Ação  de  implementação  de  unidades

educacionais  nos  municípios  de  Esmeraldas,  S.  Francisco,  Juvenília,  Riachinho,

Buritizeiro e Januária,  com meta financeira de R$ 2.000.000,00 (dois milhões) em

2013, R$ 1.000.000,00 (Um milhão) em 2014, e R$ 2.000.000,00 (dois milhões) em

2015, e meta física: seis unidades, nas regiões: Central, Norte e Noroeste.

JUSTIFICAÇÃO:

Nas 12 etapas do Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade foi construída uma

proposta  de  iniciativa  popular  com  a  contribuição  dos  participantes  dos  eventos
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manifestando o anseio de muitas pessoas e instituições para reestruturar e expandir a

Fucam.

Objetivo: apoiar a permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por

meio de organização e oferta de proteção social,  por meio de moradias estudantil

para maiores de 12 anos, de educação complementar e integral, garantido o vínculo

familiar e comunitário, o ensino médio e a profissionalização.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.807/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Ezequias Sousa Rodrigues (Associação Cassiense de Educação e

Cultura (Cássia)) / Rafael Castriota Salerno (Associação Cassiense de Educação e

Cultura (Cássia)) / Franco Andrade Rezende (Associação Cassiense de Educação e

Cultura (Cássia))

PROPOSTA:

Educação e Capital Humano

Viabilizar  recursos  para  transporte  universitário  em  cidades  que  não  possuem

faculdades e campus para cursos de educação superior.

Proposta  307:  Programa feito  em base na Rede de Educação com o nome de

"Transporte Universitário Já", no qual o governo disponibilizaria verbas para o apoio

no pagamento do transporte universitário para as cidades mineiras.

Proposta 308: Disponibilizar recursos à entidade para aquisição de veículos para

transporte de estudantes universitários.

EMENTA:

Sugere  a  adoção  de  medidas  com  vistas  a  garantir  o  transporte  escolar  para

universitários no âmbito do PPAG 2012-2015.

JUSTIFICAÇÃO:

Devido ao grande custo dos cursos superiores e à falta de cursos em várias cidades

mineiras, muitos se deslocam para cidades vizinhas diariamente, aumentando assim

o custo com transporte. Tendo por exemplo a cidade de Cássia, que disponibiliza
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quatro ônibus para as cidades vizinhas com custo mensal de R$ 210,00 por aluno

apenas com transporte.

Proposta  307:  As  inúmeras  cidades  mineiras  que  não  possuem  campus

universitários  como  o  caso  de  Cássia/MG  que  tem  quatro  ônibus  transportando

universitários, que além de ter que pagar a faculdade ainda tem que pagar, e caro, as

mensalidades  do  transporte  (em  média  R$  210,00).  Verba  disponibilizada  pelo

governo contribuirá para a formação desses universitários.

Proposta 308: A Acec é uma associação de educação e cultura que hoje possui

quatro ônibus terceirizados para transportar estudantes para cidade vizinha. Diante

de uma renda per capta do Município de Cássia, e o custo dos cursos universitários,

muitas  pessoas que gostariam de estar  estudando não têm a oportunidade.  Uma

despesa que tem o valor agregado ao transporte escolar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.808/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

A Clarosofia Núcleo Mundial - CNM - sugere aos Deputados de Minas Gerais e ao

Governo do Estado, contando com o valoroso empenho dos deputados federais que

nos representam em Brasília, a revisão da Lei Federal nº 11.300, de 2006, para novas

atribuições,  no  intuito  de  contemplar  as  instituições  da  sociedade  civil,  com  suas

ações regulares, para evitar a interrupção das devidas instituições, ONGs, para que

não  sejam  interrompidas  as  suas  ações  continuadas,  pois  muitas  ações  estão

perdendo credenciamento em vários órgãos de convênio em ano eleitoral, e muitas

instituições que precisam ser credenciadas nos devidos órgãos são impedidas devido

ser ano eleitoral.

EMENTA:

Encaminha proposta para que os deputados federais de Minas Gerais proponham a

revisão  da  Lei  Federal  nº  11.300,  de  2006,  para  novas  atribuições,  no  intuito  de
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contemplar as instituições da sociedade civil, com suas ações continuadas.

JUSTIFICAÇÃO:

Considerando que vários projetos sociais de extrema utilidade para os públicos-alvo

desfavorecidos foram excluídos pela Seplag, projetos esses que foram aprovados em

audiência  pública,  aprovação  unânime,  estes  projetos  são  com  profissionais

especialistas para fazer atendimentos qualificados para o total acompanhamento e

desempenho da educação, onde concluímos que, o que é proposto e aprovado em

audiência pública tem que ser respeitado, e a sociedade tem que ter voz e vez e tem

que ser respeitada.

Sugestão: o governo instalar uma comissão especial de caráter de urgência para

socorrer a educação e convidar a Seplag para uma audiência pública para inclusão

dos  projetos  excluídos  pela  mesma,  e  reivindicamos  que  sejam  inseridos  no

orçamento,  sendo  projetos  estes  de  extrema  importância  para  as  demandas

desfavorecidas de Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.809/2012

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criação  do  Fundo  de  Amparo  Social  para  investimento  na  saúde,  educação,

habitação e meio ambiente, através da destinação de 10 por cento dos royalts do Pré-

sal e 5 por cento dos royalts do minério.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  1  -  PROGRAMA  SOS  DE  INVESTIMENTO  DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL

EMENTA:

Encaminha proposta de  criação de programa no PPAG 2012-2015,  denominado

Programa Sos de Investimento de Responsabilidade Social com o objetivo de criação
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do fundo de amparo social para investimento na saúde, educação, habitação e meio

ambiente.

JUSTIFICAÇÃO:

A proposta se justifica devido ao caráter de urgência que se faz necessário amparar

os direitos fundamentais do Estado de Minas Gerais.

Os royalts devem ser  investidos em parcerias com o governo, sociedade civil  e

ONGs,  visando  o  investimento  de  pesquisas  sociais,  diagnóstico  social,  projetos

sociais  e  seminários  para  garantir  a  efetivação  dos  mesmos,  a  fiscalização  e  o

controle social.

Para que o fato acima citado ocorra é preciso um valoroso empenho do governo de

Minas Gerais, e dos demais deputados federais que nos representam em Brasília, e

também o esforço dos parlamentares estaduais, para instalar uma comissão especial

para acompanhar a tramitação referentes aos royalts e fazer a discussão por meio de

audiência  pública,  convidando  os  governos  municipal  e  estadual,  sociedade  civil,

sindicatos,  ONGs,  secretaria  de  Minas  e  Energia,  presidente  da  Petrobras  e  das

empresas  de  minério,  ministério  público,  tribunal  de  contas,  tribunal  de  justiça  e

órgãos de meio ambiente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.810/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Higor Maciel Coelho (Instituição não informada) / Armando Jardim

Paixao (Hospital São Vicente de Paula (Araçuaí)) / Harley Lopes Oliveira (Prefeitura

Municipal  de  Virgem  da  Lapa  (Virgem  da  Lapa))  /  Maria  da  Conceição  Vieira

(Prefeitura Municipal  de Capelinha (Capelinha))  /  Francisco Eletancio Freire Murta

(Prefeitura  Municipal  de  Coronel  Murta  (Coronel  Murta))  /  Artur  Cândido  Filho

(Câmara  Municipal  de  Araçuaí  (Araçuaí))  /  Ednei  Almeida  Vilela  (Instituição  não

informada) / Jose Furtado de Sousa Sobrinho (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Incluir trechos das estradas e rodovias estaduais e municipais a seguir:

Virgem da Lapa - Lelivéldia - Ijicatu;
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Capelinha-Itamarandiba;

Araçuaí - Novo Cruzeiro;

MG - Coronel Murta - Distrito Freire Cardoso;

Almenara - Pedra Azul;

Chapada do Norte - Leme do Prado

Berilo  -  Lelivéldia  Proposta  411:  Aumentar  os  recursos  financeiros  para  que  se

asfalte  a estrada que liga Vargem Bonita  ao distrito  de São José do Barreiro,  no

município de São Roque de Minas, segundo então até a cachoeira Casca Danta, na

região centro oeste de Minas. Proposta 430: Incluir o asfaltamento da rodovia mg

164, no trecho entre Candeias e Camacho.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 35 - MINAS LOGÍSTICA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1110 - Caminhos de Minas -, do PPAG

2012-2015, para asfaltamento de trechos de rodovias.

AÇÃO: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

JUSTIFICAÇÃO:

As ações de asfaltamento descritas dos trechos referidos e outros muito contribuem

com  o  desenvolvimento  regional  e  o  escoamento  da  produção.  Proposta  411:  O

asfaltamento  permitirá  um  melhor  acesso  para  escoamento  da  produção  de

produtores  rurais  e  permitirá  o  acesso  turístico  à  cachoeira,  pousadas  e  outros

atrativos.  Proposta  430:  Rodovia  muito  importante,  principalmente  como  elo  de

ligação entre o Sul e o Centro-oeste. É também muito importante comercialmente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.811/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Sergio  Hirle  de  Souza  (Conselho  Comunitário  de  Segurança

Pública - CONSEP 5 (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Aquisição de um piano de meia cauda para o Teatro da ALMG, no valor aproximado
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de 90.000,00.

no programa 701 ação 2009 - direção administrativa.

Cadastrar proponente: Sérgio Hirle de Souza - Espasso Conseg

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para aquisição de um piano

de meia cauda para o Teatro da ALMG.

JUSTIFICAÇÃO:

Considerando a demanda semanal deste equipamento para viabilizar o "Segunda

Musical", que também integra a grade da TVA, além de proporcionar acesso gratuito

na gravação de concertos eruditos, atividades do Coral da ALMG e projeto Zás. O

Segunda  Musical  completou  11  anos  de  existência  utiliza  o  instrumento  que  foi

emprestado por outra instituição (Imprensa Oficial) e que deverá ser devolvido em

2013.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.812/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Adriana Ferreira Gomes (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Construção  e  recuperação  de  estradas  vicinais  e  manutenção  periódica  com

cascalhamento;

Construção de grandes e pequenas barragens favorecendo o armazenamento de

água nas comunidades rurais;

Aquisição  de  equipamentos  para  favorecer  a  captação,  distribuição  até  as

moradias;

Aquisição de bens  móveis  para transporte seguro  dos produtores rurais  e  suas

mercadorias em perfeitas condições para comercialização.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 36 - TRAVESSIA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1176 -Travessia Social -, do PPAG 2012-
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2015, para construção e recuperação de estradas vicinais e manutenção periódica

com cascalhamento;  construção de grandes e pequenas barragens favorecendo o

armazenamento de água nas comunidades rurais; aquisição de equipamentos para

favorecer a captação, distribuição até as moradias; aquisição de bens móveis para

transporte seguro dos produtores rurais e suas mercadorias em perfeitas condições

para comercialização.

AÇÃO: 1176 - TRAVESSIA SOCIAL

JUSTIFICAÇÃO:

Grande parte da população ainda mora na zona rural. As constantes falta de chuva

tem dificultado cada vez mais a vida das famílias e produtores rurais. desta forma,

deve-se atentar e investir mais em propostas direcionadas a favorecer a melhoria de

infraestrutura  (estradas,  água  potável,  transporte,  equipamentos  agrícolas)  dos

pequenos e médios agricultores amenizando as mazelas naturais do povo do Vale do

Jequitinhonha.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.813/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Vamilton Alves Jardim (Associação de Promoção Infantil Social e

Comunitário (Araçuaí)) / Delfina Resende Furtado (Prefeitura Municipal de Candeias

(Candeias)) / Marília Gonçalves Andrade de Oliveira (Associação dos Catadores de

Papel de Belo Horizonte - ASMARE (Belo Horizonte)) / Rita de Cássia Santos Tavares

(Instituição não informada)

PROPOSTA:

Calçamento  para  o  Conjunto  Habitacional  Esperança  da  Comunidade  do

Cansanção, no município de Virgem da Lapa. Proposta 413: Apoio financeiro para

construção  de  um  centro  de  convenções  para  500  pessoas  no  município  de

Candeias. Proposta 419: Revitalização de córregos no bairro Veneza, em Ribeirão da

Neves  e  pavimentação  das  seguintes  ruas:  Rua  22,  Rua  Antonio  Gonçalves  de

oliveira, Rua Antonio das dores de Carvalho, antiga rua 27 e rua 54. Proposta 462:

Nós  moradores  da  rua  Raimundo  Gomes  da  Silva  na  altura  do  nº  54,  no  bairro
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Florença, em Ribeirão das Neves, solicitamos, em função de nosso único caminho

para o bairro Veneza ter desbarrancado, que seja colocado um poste no local acima,

que é onde boa parte das pessoas passam.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  1107  -  Apoio  aos  Municípios  em

Intervenções  de  Infraestrutura  Urbana  e  Rural  -,  do  PPAG  2012-2015,  para

investimentos em infraestrutura viária e em equipamentos públicos nos Municípios de

Virgem da Lapa, Candeias e Ribeirão das Neves.

AÇÃO:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

JUSTIFICAÇÃO:

Atendimento a 43 famílias do Conjunto Habitacional Esperança da Comunidade do

Cansanção.  Foram  construídas  as  casas  em  solo  de  fácil  degradação(???)  e

localizada  em  encosta.  em  período  de  chuva  as  casas  correm  risco  de  sofrer

desmoronamento.  Proposta  413:  Não  temos  espaço  para  reuniões,  seminários,

oficinas, etc. Como somos rede do consórcio de cadastramento e desenvolvimento da

agroindústria rural, não temos espaço no município para realizar eventos. Proposta

419: Regiões com muito lixo e esgoto a céu aberto, bichos peçonhentos e acúmulo de

água no período chuvoso. Proposta 462:

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.814/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Darklane Rodrigues Dias (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Garantir  recursos  para  a  organização  de  um  projeto  dentro  da  ação  1273  que

permita articular e implementar um plano de enfrentamento à violência sexual contra

crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo e Copa das Confederações

REDE: 9 - Rede de Cidades
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PROGRAMA: 7 - COPA DO MUNDO 2014

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1273 - Sustentabilidade na Copa -, do

PPAG  2012-2015,  para  garantir  recursos  para  a  organização  de  um  projeto  que

permita articular e implementar um plano de enfrentamento à violência sexual contra

crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo e Copa das Confederações

AÇÃO: 1273 - SUSTENTABILIDADE NA COPA

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.815/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Ronaldo Antônio Pereira da silva (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Criar  ação com vistas  a desenvolver  projetos de  fortalecimento institucional  das

organizações representativas de comunidades como quilombolas, indígenas, ciganas

e de terreiro.

Finalidade:  "Incentivar ações de fortalecimento da autonomia e do protagonismo

político das comunidades quilombolas, indígenas, ciganos, de terreiro e demais povos

discriminados".

Produto: termos de cooperação e convênios assinados e relatórios.

Meta financeira: R$ 120.000,00 para cada ano (de 2013 a 2015).

Proposta 330: Criar ação com vistas a realizar diagnóstico sobre a atual situação da

população cigana no Estado.

Finalidade:  conhecer  as  condições  de  saúde,  educação,  habitação,  saneamento

básico e violências  sofridas,  a fim de melhorar  a  qualidade de vida e propiciar  a

inserção social e econômica da população cigana.

Produto:  diagnóstico  situacional  da  população  cigana  em  todas  as  regiões  do

Estado.

Meta  financeira:  R$300.000,00  para  2013;  R$300.000,00  para  2014  e

R$400.000,00 para 2015.

Proposta 331: Criar ação específica com vistas a assegurar o acesso a serviços,
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programas e projetos a comunidades quilombolas certificadas ou tituladas; divulgar o

Selo Quilombos do Brasil como referência de origem da produção das comunidades

em diversas cadeias produtivas; implantar sistema de monitoramento e avaliação das

ações  governamentais  voltadas  para  as  comunidades  quilombolas;  garantir

intersetorialidade com o Programa de Proteção dos Direitos Humanos.

Finalidade: fortalecer e acompanhar o conjunto das ações governamentais voltadas

para as comunidades quilombolas, assegurando acesso aos serviços e programas

desenvolvidos pelo Estado.

Produto: termos de cooperação, convênios assinados e relatórios.

Meta física: 148 para cada ano (de 2013 a 2015).

Meta financeira: R$325.000,00 para 2013; R$500.000,00 para 2014; R$700.000,00

para 2015.

Proposta  399:  Implementação  do  Plano  de  Enfrentamento  da  Mortalidade  da

Juventude Negra, de forma a garantir o apoio e acompanhamento de medidas de

proteção a crianças, adolescentes e jovens negros em situação de vulnerabilidade

social.

Proposta  326:  Criar  ação  de  formação  e  capacitação  para  a  prevenção  e  o

enfrentamento ao racismo institucional.

Finalidade: "instituir medidas de prevenção e enfrentamento do racismo institucional

e xenofobia, e de reconhecimento às matrizes africanas, fomentando a valorização da

pluralidade étnico-racial em instituições públicas e privadas".

Produto:  pessoa  qualificada  (servidores  públicos,  lideranças  comunitárias,

empresários e trabalhadores da iniciativa privada).

Meta financeira: R$ 18.400,00 para cada ano (de 2013 a 2015).

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração na Ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos -,

do PPAG 2012-2015, a fim de capacitar servidores para prevenção e enfrentamento

ao  racismo institucional,  e  no  Programa 162  -  Desenvolvimento  das  Políticas  de
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Direitos Humanos -, para ampliar ações de combate ao racismo e de promoção da

igualdade racial, fortalecer as organizações representativas, realizar diagnóstico da

situação  da  população  etnicamente  excluída  e  implementar  banco  de  dados  de

entidades e movimentos de defesa de direitos humanos.

JUSTIFICAÇÃO:

Implementar a política de igualdade racial,  por meio da articulação de parcerias

para o desenvolvimento de ações de promoção,  proteção e preservação de bens

culturais de natureza material  e imaterial  do patrimônio histórico das comunidades

quilombolas; o fortalecimento institucional das organizações representativas dessas

comunidades; e promoção de parcerias  visando intercâmbio de experiências e de

ações  de  fortalecimento  das  comunidades  quilombolas,  indígenas,  ciganas  e  de

terreiro.  Proposta  330:diagnóstico  proposto  indicará  as  características  dos  grupos

ciganos e possibilitará o conhecimento das condições de saúde, educação, moradia,

saneamento básico, trabalho e renda, acesso à justiça e vitimização, possibilitando

uma intervenção organizada a partir das necessidades desses grupos. Além disso, o

diagnóstico propiciará a consecução de uma base de dados acerca das condições

socioeconômicas da população cigana.

Proposta 331: Implementar a política de igualdade racial, por meio de: garantia do

acesso das comunidades às políticas públicas de inclusão e a ações integradas que

visam  o  etnodesenvolvimento  das  comunidades  quilombolas  nos  Planos  de

Desenvolvimento  Territorial,  com  apoio  à  gestão  ambiental  e  territorial  das  terras

quilombolas  visando  a  manutenção  da  disponibilidade  dos  recursos  naturais

necessários à sua reprodução cultural e segurança alimentar e nutricional; articulação

de  parcerias  com  instituições  para  garantir  o  acesso  a  serviços  públicos,

infraestrutura social e realização de projetos de acessibilidade e de desenvolvimento

local e regional sustentável; articulação e monitoramento junto à Fundação Cultural

Palmares para a certificação de comunidades quilombolas; identificação, realização e

apoio  a  estudos  e  pesquisas  das  demandas  referentes  a  serviços  públicos  e  de

infraestrutura  social,  bem  como  mapeamento  de  alternativas  de  desenvolvimento

local  e  regional  sustentável.  Proposta  399:  A medida  visa  a  reverter  o  índice  de

mortes da juventude negra. Proposta 326: Implementar a política de igualdade racial
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por meio da articulação de medidas voltadas para: a formação e a capacitação de

servidores no atendimento a pessoas em situação de violência e de vulnerabilidade

social,  de  modo  a  prevenir  práticas  discriminatórias;  a  difusão  de  práticas  de

valorização  da  pluralidade  étnico-racial  nas  organizações  privadas  e  instituições

públicas; a identificação,  o acompanhamento e o apoio às ações de prevenção e

enfrentamento da discriminação racial e de gênero no ambiente de trabalho.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.816/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Darci Garcia de Melo (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Construção de cozinha industrial destinada à qualificação de trabalhadores e seus

familiares.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4530 - Qualificação do Trabalhador para

Inserção no Mundo do Trabalho -, do PPAG 2012-2015, incluindo a construção de

cozinha industrial destinada à qualificação de trabalhadores e seus familiares.

AÇÃO:  4530  -  QUALIFICAÇÃO  DO  TRABALHADOR  PARA  INSERÇÃO  NO

MUNDO DO TRABALHO

JUSTIFICAÇÃO:

Há  grande  desperdício  de  alimentos,  muitas  vezes  por  falta  de  informação.  A

qualificação gera melhor qualidade de vida, bem como empregos e renda.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.817/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Vamilton Alves Jardim (Associação de Promoção Infantil Social e
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Comunitário (Araçuaí))

PROPOSTA:

Construção de estradas ecológicas para escoamento da produção.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  1074  -  Readequação  de  Estradas

Vicinais com Enfoque Ambiental -, do PPAG 2012-2015, para construção de estradas

ecológicas para escoamento da produção.

AÇÃO:  1074  -  READEQUAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS  COM  ENFOQUE

AMBIENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

A estrada  ecológica  para  escoamento  da  produção  é  fundamental  para  o  meio

ambiente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.818/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

(Virgem da Lapa))

PROPOSTA:

inclusão dos seguintes trechos:

- Virgem da Lapa (sede) - Distrito de São João do Vacaria - 50 km

- Virgem da Lapa (sede) - Povoado Santana -9 km

- Virgem da Lapa - Comunidade Funil - 10 km

- Distrito de São João do Vacaria - Povoado Lavrinha - 20 km

- Virgem da Lapa (Sede) - escola Família Agrícola - 9 km

Proposta 336: Incluir  o seguinte trecho: BR 367 ( Araçuaí)  - Campus do IFET 9

Araçuaí)

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS



1188
____________________________________________________________________________

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4127 - Conservação de Estradas Vicinais

-, do PPAG 2012-2015, para inclusão de trechos nos Municípios de Virgem da Lapa e

Araçuaí.

AÇÃO: 4127 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Escoamento da produção da agricultura familiar  e melhorar o acesso à sede da

cidade. Proposta 336: Os alunos estão indo para a escola em condições precárias em

função da poeira no período da seca e da lama no período chuvoso.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.819/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria  de  Justiça  Infância  e  Juventude  (Belo  Horizonte))  /  Sérgio  Cândido

Bomfonte (Instituição não informada) / Reginaldo de Jesus Almeida Ribeiro (Prefeitura

Municipal de Januária (Januária))

PROPOSTA:

Inclusão da Ação "Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente".

Proposta 444: Aquisição de um veículo para o conselho tutelar  do Município de

Belmiro Braga Proposta

450: Adquisição de um veículo para o conselho tutelar do Município de Januária

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 162 - Desenvolvimento das Politicas

de  Direitos  Humanos  -,  do  PPAG  2012-2015,  para  Inclusão  da  Ação  -  Apoio  à

Estruturação dos  Conselhos  Tutelares  e  Municipais  dos Direitos  da  Criança  e  do
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Adolescente -, excluída no projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015, exercício

2013.

JUSTIFICAÇÃO:

Em 2012, a 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude cível de Belo

Horizonte expediu a Recomendação nº 04/2012, que foi recepcionada pela Sedese,

versando sobre a implantação de um programa de capacitação continuada para os

Conselhos  Tutelares  e  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,

conforme previsto no art. 2º da Resolução do CEDCA nº 27/2009.

Também em 2012,  foi  instaurada portaria  pelo  Centro de  Apoio  Operacional  às

Promotorias da Infância e da Juventude - CAO-IJ/MPMG - visando acompanhar a

implantação da Escola de Conselhos.

Desse modo, é importante por parte do Estado a promoção de uma política que

contribua para  a  realização adequada das  atribuições  dos  Conselhos  Tutelares  e

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente nos municípios mineiros. Dada a

diversidade dos municípios, no que se refere à disponibilidade de recursos financeiros

e técnicos, a ausência de apoio dessa natureza poderá comprometer a proteção dos

direitos  desse  grupo.  Proposta  444:  O  veículo  se  faz  necessário  para  facilitar  o

deslocamento  dentro  do  Município  no  atendimento  à  criança  e  ao  adolescente.

Proposta  450:  Tendo  em  vista  as  distâncias  entre  a  sede  do  Município  e  suas

comunidades rurais,  faz-se  necessário  a aquisição de um veículo  para  garantir  a

assistência e a promoção das atividades desenvolvidas pelo conselho tutelar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.820/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Clarise  Fernandes  da  Silva  (Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Reivindicar junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MG - registro do

Curso Técnico de Contabilidade.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
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PROGRAMA: 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4531- Qualificação Sócio - Profissional e

Inserção de Jovens no Mundo do Trabalho -, do PPAG 2012-2015, para reivindicar,

junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MG, o registro do Curso Técnico

de Contabilidade.

AÇÃO:  4531  -  QUALIFICAÇÃO  SÓCIO  -  PROFISSIONAL  E  INSERÇÃO  DE

JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

JUSTIFICAÇÃO:

O CRC/MG extinguiu a emissão de registro desses profissionais por pressão dos

alunos do curso superior de Ciências Contábeis,  uma vez que o bacharel cursa 4

anos em uma faculdade e o técnico curso 1 ano e 6 meses. A maioria dos técnicos

não tem condição de se preparar para o vestibular e arcar com as despesas de uma

faculdade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.821/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Dalmir  Rodrigues  (Câmara  Municipal  de  Capitólio  (Capitólio))  /

Jose Furtado de Sousa Sobrinho (Instituição não informada) / Antonio José Batista

(Câmara Municipal de São Roque de Minas (São Roque de Minas))

PROPOSTA:

Aumentar  a meta física e a meta financeira  das ações na região Centro-Oeste,

Capitólio  via  Guapé-MG,  para  melhorar  estrada  de  ligação  devido  a  deficiências

existentes.  Aumentar  o  valor  de  100000,00 para  250000,00.  Proposta  408:  Apoio

financeiro  para  construção  de  um  galpão  no  centro  de  apoio  ao  produtor  rural.

Proposta 410: Aumentar a meta física e financeira da Ação, para incluir 800.000 reais

para a manutenção de estradas rurais com a construção de barragens de contenção

de água das  chuvas na região centro-oeste,  especificamente o município de São

Roque de Minas.
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REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  2005  -  Infraestruturas  do  Setor

Agropecuário -,  do PPAG 2012-2015, para melhoria de estrada na região Centro-

Oeste, construção de galpão em centro de apoio ao produtor rural e manutenção de

estradas rurais com construção de barragens de contenção de água das chuvas no

município de São Roque de Minas.

AÇÃO: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

JUSTIFICAÇÃO:

Capitólio e Guapé interligado por uma via de terra, onde existem vários produtores

rurais  que  tem  dificuldade  para  escoar  seus  produtos,  e  os  dois  municípios  são

cidades turísticas, e de grande potencial. Precisamos de mais recursos para estes

produtores que estão neste trajeto. Proposta 408: Falta espaço para armazenagem,

transbordo, exposição e processamento da produção rural dos pequenos produtores.

Proposta 410: Diminuir o assoreamento das nascentes do São francisco e permitir o

melhor acesso nas áreas rurais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.822/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão  de  Ação  "Capacitação  Continuada  de  Conselheiros  -  Escola  de

Conselhos".

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 162 - Desenvolvimento das Politicas
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de Direitos Humanos -,  do PPAG 2012-2015,  para Inclusão de Ação "Capacitação

Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos".

JUSTIFICAÇÃO:

A formação continuada é princípio básico para a melhor atuação de conselheiros,

inclusive no que se refere à qualidade do atendimento.

Ressalta-se  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  tem  o  segundo  maior  número  de

crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. Além disso, o mapeamento de

pontos vulneráveis à exploração sexual aponta um crescimento de 89,42% de pontos

vulneráveis.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.823/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão de Ação "Implantação do Plano de Enfrentamento  da  Violência Sexual

Infanto-Juvenil".

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 162 - Desenvolvimento das Politicas

de Direitos Humanos -, do PPAG 2012-2015, para Inclusão de Ação "Implantação do

Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil".

JUSTIFICAÇÃO:

Segundo as informações constantes no 5º Mapeamento de Pontos Vulneráveis à

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras,

realizado pela  Polícia  Rodoviária  Federal,  com abrangência  nos  anos  2010-2012,

houve um aumento de 89,47% de pontos vulneráveis identificados, totalizando 252

pontos, o que demonstra a necessidade de se realizar um trabalho de prevenção e
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enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil,  nos moldes do que já vem sendo

realizado pelo  Programa de Ações Integradas  e  Referenciais  de Enfrentamento  à

Violência Sexual Infanto-Juvenil - Pair -, bem como nas ações do Programa Proteja

nossas Crianças.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.824/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Desenvolvimento de ações,  como seminários, cursos de capacitação e mutirões

nos hospitais e maternidades do Estado para a implantação de um sistema interligado

para a obtenção de registro civil para todas as crianças.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4075 - Mobilização Pelo Registro Civil -,

do PPAG 2012-2015, para desenvolvimento de ações, como seminários, cursos de

capacitação  e  mutirões  nos  hospitais  e  maternidades  do  Estado  visando  a

implantação de um sistema interligado para a obtenção de registro civil para todas as

crianças.

AÇÃO: 4075 - MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL

JUSTIFICAÇÃO:

-  A formulação  de  políticas  públicas  depende  de  informações  precisas  sobre  o

número de habitantes de determinada região;

-  Os  dados  de  nascimento  da  população  contribuem  para  a  consistência  de

informações sociodemográficas, de saúde, de óbitos da população infantil para ajudar

nas políticas de cada município;

- Existem em Belo Horizonte sete maternidades/hospitais que realizam partos em
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Belo  Horizonte  (Hospital  Júlia  Kubitschek,  Hospital  Sofia  Feldman,  Hospital  das

Clínicas, Hospital Odilon Behrens, Maternidade Odete Valadares, Maternidade Hilda

Brandão,  Hospital  Risoleta  Tolentino  Neves).  Há  necessidade  de  capacitação  em

torno de 10 funcionários de cada maternidade/hospital;

- Necessidade de realização de eventos e seminários para a discussão tem como

objetivo a continuidade do trabalho de implantação do Projeto Unidades Interligadas

de Registro Civil nas Maternidades de Belo Horizonte.

(...)

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.825/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Rodrigo Pires Vieira (Cáritas Brasileira - Regional de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Aumento de metas financeiras de R$ 400.000,00 para compra de barracas (material

permanente)  e  de  R$400.000,00  para  equipar  5  pontos  fixos  de  comercialização

(material permanente) nas regiões do Vale do Rio Doce, Noroeste, Triângulo Mineiro,

Zona da Mata e Sul de Minas. Aumento de meta física para 400 empreendimentos

econômicos solidários atendidos.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4173 - Fomento e Fortalecimento dos

Empreendimentos Econômicos Solidários e Suas Redes e Cadeias Através do Apoio

a Comercialização Direta e Indireta -, do PPAG 2012-2015, para aumento de metas

financeiras  de  R$  400.000,00 para  compra  de  barracas e  de  R$400.000,00 para

equipar  5  pontos  fixos  de  comercialização  nas  regiões  do  Vale  do  Rio  Doce,

Noroeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Sul de Minas e aumento de meta física

para 400 empreendimentos econômicos solidários atendidos.
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AÇÃO:  4173  -  FOMENTO  E  FORTELECIMENTO  DOS  EMPREENDIMENTOS

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E SUAS REDES E CADEIAS ATRAVÉS DO APOIO A

COMERCIALIZAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

JUSTIFICAÇÃO:

Os  1200  empreendimentos  cadastrados  pelo  Conselho  Estadual  de  Economia

Solidária apresentam como principal dificuldade a comercialização. A estratégia para

superação desse problema é a realização de feiras regionais e a implementação de

pontos  fixos  de  comercialização.  Como  a  previsão  para  esta  ação  é  de  apenas

R$5.000,00 para 2013, faz-se necessário esta complementação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.826/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Sônia Maria Nascimento França (Instituição não informada) / Maria

Beatriz de Oliveira (O Movimento do Graal no Brasil (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Objetivo da proposta: fortalecer a atuação dos conselhos municipais de direitos da

mulher,  por  meio  de  sua  estruturação  e  instrumentalização  e  da  formação  e

capacitação continuada dos conselheiros, de modo que possam exercer o controle

social  e  assegurar  a  participação  da  comunidade  na  implementação  de  políticas

públicas (ver mais informações no anexo à proposta original - #22).

Produto: Conselhos Municipais de Direitos da Mulher Implementados/Capacitados

Região: Estadual

Meta Física 2013: 150

Meta Financeira 2013: R$100.000,00

Meta Física 2014: 200

Meta Financeira 2014: R$140.000,00

Meta Física 2015: 200

Meta Financeira 2015: R$160.000,00

Proposta 357:

Promoção  dos  direitos,  através  de  dotação  orçamentária  para  a  capacitação
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continuada de conselheiras municipais de direito da mulher com um número previsto

de 2.000 mulheres nas regiões do Estado pela divisão da Sedese (regionais).

Nova finalidade para a ação 4475: "Manutenção e financiamento das atividades dos

conselhos vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos com vistas a fortalecer

sua atuação e possibilitar o apoio aos conselhos municipais de direitos, em particular

a capacitação continuada dos conselheiros municipais de direitos da mulher em todas

as regiões do Estado."

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração na Ação 4475 - Estruturação dos Equipamentos

Públicos de Direitos Humanos -, do PPAG 2012-2015, para fortalecer a atuação dos

Conselhos Municipais de Direitos da Mulher no Estado.

AÇÃO:  4475  -  ESTRUTURAÇÃO  DOS  EQUIPAMENTOS  PÚBLICOS  DE

DIREITOS HUMANOS.

JUSTIFICAÇÃO:

Os Conselhos Municipais desempenham papel de articuladores e mediadores na

interlocução  com  o  poder  público  municipal  e  têm  papel  de  destaque  na  gestão

democrática  das  políticas  públicas.  (...)  Minas  Gerais  conta  com  apenas  83

Conselhos  Municipais  de  Direitos  da  Mulher  em  seus  853  municípios.  (...)

Imprescindível  uma  ação  específica  para  a  ampliação  desses  conselhos,  pois

constituem possibilidade de representatividade desse segmento em todas as regiões

do estado e são sobretudo porta-vozes para questões recorrentes como a violência

de gênero, violação de direitos, não acesso a políticas públicas, entre outras. (Ver

mais no anexo à proposta original - #22)

Proposta 357:

Estamos  realizando  uma ação  de  capacitação  para  conselheiras  de  direitos  da

mulher em Minas Gerais, em parceria com a Sedese e com o Conselho Estadual da

Mulher,  e  constatamos,  nas  demandas  das  participantes,  a  necessidade  de  uma

formação continuada para as mesmas e a necessidade de uma qualificação melhor



1197
____________________________________________________________________________

nas atuações desses espaços nas regionais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.827/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marinalva Maria de Jesus (Associação dos Povos Indígenas (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Criar ação para implantar políticas de protagonismo juvenil indígena, com foco no

empreendedorismo; esporte; sexualidade; prevenção ao uso de drogas e de bebidas

alcoólicas;  prevenção  à  prostituição;  bem  como  implementação  de  oficinas  que

trabalhem  com  a  cultura  indígena  (linguagem,  artesanato,  teatro,  uso  de  plantas

medicinais).

Proposta 349:

Inclusão de plano de ação da comunidade indígena de Belo Horizonte e Região

Metropolitana para discussão e inclusão das políticas públicas no que se refere à

sustentabilidade, bem como à saúde, educação, transporte e lazer.

Proposta 351:

Criar  ação  com  vistas  a  implantar  um  Centro  de  Referência  Indígena  a  ser

administrado  pela  Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana, que possua:

-  alojamento  para  80  pessoas,  para  receber  os  indígenas  que  vêm  de  outras

localidades, por no máximo 15 dias, para vender seu artesanato;

- cozinha e refeitório para fornecer alimentação para a população alojada;

-  sala  para  realização  de  cursos  profissionalizantes  de  informática,  reciclagem,

artesanato,  preparação  para  o  mercado  de  trabalho,  e  outros,  para  atender  a

comunidade local;

- creche para as mães deixarem seus filhos enquanto fazem os cursos.

Proposta 384:

Criar  ação  com  vistas  a  implementar  oficinas  voltadas  principalmente  para  os

jovens  e  adolescentes,  com  foco  no  empreendedorismo,  esporte,  sexualidade,
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prevenção ao uso de drogas e de bebidas alcoólicas, enfrentamento à prostituição,

bem  como  oficinas  destinadas  a  trabalhar  com  a  cultura  indígena:  linguagem,

artesanato, teatro, uso das plantas medicinais.

Proposta 385:

Liberação de verba para aquisição de veículo (van ou microônibus) para:

-  transportar  os  indígenas  que  vêm  de  outras  localidades,  evitando  assim  que

fiquem perdidas pela cidade e sejam transportadas para o Centro de Referência e

locais de venda;

- propiciar a organização e o transporte das pessoas para eventos da comunidade

local, para encontro das diversas etnias e para propiciar outras atividades de lazer e

deslocamento de pessoas com problemas de saúde, nos casos em que não forem

atendidas por ambulância.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alterações  no  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Politicas de Direitos Humanos -, do PPAG 2012-2015, especialmente para implantar

um Centro de Referência Indígena e implementar ações em prol do protagonismo

juvenil indígena.

JUSTIFICAÇÃO:

Os jovens indígenas em Belo Horizonte e região metropolitana precisam de ações

de prevenção e combate ao uso de drogas e de enfrentamento à prostituição e à

criminalidade, assim como de preservação de sua cultura.

Proposta  349:  A  comunidade  indígena  desaldeada,  que  soma  mais  de  3  mil

indígenas  de  diversas  etnias,  encontra-se  esquecida  e  em  situação  de

vulnerabilidade, pelo que busca direito e autonomia.

Propostas 351, 384 e 385: não foram apresentadas justificações.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.828/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015
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- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Exclusão da respectiva ação, com o cancelamento total dos recursos previstos, da

receita  estimada  e  despesa  fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária,  por  meio  de

emenda textual ao artigo 2º do projeto de lei nº 3.471/12 - LOA. Com o cancelamento

devem ser compatibilizados os quadros demonstrativos da receita e despesa. Não

sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível das metas físicas e

financeiras,  com o  devido  cancelamento  da  despesa e  da  receita.  Proposta  394:

Exclusão da ação e cancelamento do total  dos seus recursos, no total  da receita

estimada e na despesa fixada no projeto de lei orçamentária. Com o cancelamento,

devem ser compatibilizados os quadros demonstrativos da receita e despesa. Não

sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível das metas físicas e

financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

Proposta 355: Exclusão da ação e cancelamento do total dos seus recursos, no

total da receita estimada e na despesa fixada no projeto de lei orçamentária. Com o

cancelamento, devem ser compatibilizados os quadros demonstrativos da receita e

despesa. Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível das

metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

Proposta 395: Exclusão da ação e cancelamento do total dos seus recursos, no total

da  receita  estimada e  na  despesa fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária.  Com  o

cancelamento, devem ser compatibilizados os quadros demonstrativos da receita e

despesa. Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível das

metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

Proposta 396: Exclusão da ação e cancelamento do total dos seus recursos, no total

da  receita  estimada e  na  despesa fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária.  Com  o

cancelamento, devem ser compatibilizados os quadros demonstrativos da receita e

despesa. Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível das

metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

Proposta  464:  Excluir  a  referida  Ação  4053,  cancelando  o  total  dos  recursos

orçamentários previstos para a Ação no total da receita estimada e despesa fixada no
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projeto de lei orçamentária, por meio de emenda textual ao art. 2º do Projeto de Lei nº

3.471/2012.  Com  o  cancelamento,  deverão  ser  compatibilizados  os  quadros

demonstrativos de receita e despesa da LOA. Proposta 465: Excluir a Ação 4503 -

Apoio à Elaboração e/ou Implementação de Instrumentos de Planejamento Urbano,

cancelando o  total  dos  recursos orçamentários  previstos  para  a Ação no total  da

receita  estimada  e  despesa  fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária,  por  meio  de

emenda textual ao art.  2º do Projeto de Lei  nº  3.471/2012. Com o cancelamento,

deverão ser  compatibilizados os quadros demonstrativos de receita e despesa da

LOA.

Proposta  466:  Excluir  a  referida  Ação  4168,  cancelando  o  total  dos  recursos

orçamentários previstos para a Ação no total da receita estimada e despesa fixada no

projeto de lei orçamentária, por meio de emenda textual ao art. 2º do Projeto de Lei nº

3.471/2012.  Com  o  cancelamento,  deverão  ser  compatibilizados  os  quadros

demonstrativos de receita e despesa da LOA.

Proposta  467:  Excluir  a  referida  Ação  4551,  cancelando  o  total  dos  recursos

orçamentários previstos para a Ação no total da receita estimada e despesa fixada no

projeto de lei orçamentária, por meio de emenda textual ao art. 2º do Projeto de Lei nº

3.471/2012.  Com  o  cancelamento,  deverão  ser  compatibilizados  os  quadros

demonstrativos de receita e despesa da LOA.

Proposta  468:  Excluir  a  referida  Ação  4552,  cancelando  o  total  dos  recursos

orçamentários previstos para a Ação no total da receita estimada e despesa fixada no

projeto de lei orçamentária, por meio de emenda textual ao art. 2º do Projeto de Lei nº

3.471/2012.  Com  o  cancelamento,  deverão  ser  compatibilizados  os  quadros

demonstrativos de receita e despesa da LOA.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 279 - GESTÃO METROPOLITANA

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão das ações 1033 - Integração do Planejamento na

Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  4083-Regulação  da  Expansão  Urbana  da

Região Metropolitana do Vale do Aço, 4013 - Implantação e Manutenção da Agência

de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço -, 4556- Apoio Técnico
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aos  Municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  para  a  Ordenação

Territorial -, 4101- Apoio Técnico aos Municípios da Região Metropolitana do Vale do

Aço para a Ordenação Territorial -, 4053- Incorporação e Difusão de Conhecimentos

para Gestão Metropolitana -,  4168-Apoio e Suporte aos Projetos Metropolitanos -,

4551- Incorporação e Difusão de Conhecimentos para Gestão Metropolitana - e 4552-

Regulação da Expansão Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte -,  do

Programa 279 -  Gestão Metropolitana e  da  ação 4503-  Apoio  à Elaboração e/ou

Implementação  de  Instrumentos  de  Planejamento  Urbano  -,  do  Programa  277  -

Planejamento e Infraestrutura Urbana em Minas Gerais, todas do PPAG 2012-2015,

com o cancelamento total dos recursos previstos.

AÇÃO:  1033  -  INTEGRAÇÃO  DO  PLANEJAMENTO  NA  REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

JUSTIFICAÇÃO:

A cidade é criação de várias pessoas, que têm concepções e propósitos bastante

diversos  e  planejam  e  criam  fora  do  âmbito  formal  da  ação  estatal.  Não  há

conhecimento  estatal  que  substitua  o  conhecimento  local  das  pessoas  em  livre

interação, não importando se ele é criativo, coordenado ou antecipatório. Esta não é

uma disputa de se planejamento urbano deve ser feito ou não. É uma disputa de se o

planejamento deve ser feito de forma centralizada, pelo Estado, ou se deve ser feito

pelos indivíduos, de forma livre. O planejamento urbano previsto nesta e em outras

ações é o planejamento centralizado, em oposição ao planejamento descentralizado,

que surge da interação espontânea de vários planos individuais. (...) O Estado deve

se abster da tentativa de planejar cidades, deixando tal tarefa aos cidadãos. Ademais,

os  recursos  destinados  à  ação  podem  ser  melhor  alocados  pelo  próprio  cidadão

mineiro  e,  por  isso,  propomos  a  supressão  tanto  da  despesa  quanto  da  receita.

Proposta 468: A Ação tem como produto "Parcelamento do Solo Analisado" e como

finalidade "garantir, nos termos da legislação vigente, o cumprimento das normas e

diretrizes  relacionadas  ao  planejamento  e  à  execução  das  funções  públicas  de

interesse comum com impacto no ordenamento territorial metropolitano, em especial,

das normas de parcelamento do solo para fins urbanos".

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.829/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda  ao  PPAG para  exclusão  do  programa PROGRAMA 101  -  ARRANJOS

PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO, e cancelamento

do total dos recursos previstos nas diversas ações que o compõem (R$ 712.562) total

da  receita  estimada  e  despesa  fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária  (R$

68.101.631.673,00).  Emenda textual ao art.  2º do projeto de lei  3471/2012 -  LOA.

Com  o  cancelamento,  devem  ser  compatibilizados  os  quadros  demonstrativos  da

receita e despesa.

Não sendo possível  a exclusão, propomos a maior  redução possível  das metas

físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita. Proposta

356: Emenda ao PPAG para exclusão do programa 108 - Rede Formação Profissional

Orientada  pelo  Mercado  -  e  cancelamento  do  total  dos  recursos  previstos  nas

diversas  ações  que  o  compõem  (R$  17.879.401)  no  total  da  receita  estimada  e

despesa  fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária  (R$  68.101.631.673,00).  Emenda

textual ao art. 2º do projeto de lei 3471/2012 - LOA. Com o cancelamento, devem ser

compatibilizados os quadros demonstrativos da receita e despesa.

Não sendo possível  a exclusão, propomos a maior  redução possível  das metas

físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita. Proposta

371:  Emenda  ao  PPAG  para  exclusão  do  programa  PROGRAMA DE  APOIO  À

INDUÇÃO  E  À  INOVAÇÃO  CIENTÍFICA  E  TECNOLÓGICA  PARA  O

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, e cancelamento do total dos

recursos previstos  nas diversas ações que o compõem (R$ 237.954.000)  total  da

receita  estimada  e  despesa  fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária  (R$

68.101.631.673,00).  Emenda textual ao art.  2º do projeto de lei  3471/2012 -  LOA.

Com  o  cancelamento,  devem  ser  compatibilizados  os  quadros  demonstrativos  da

receita e despesa.

Não sendo possível  a exclusão, propomos a maior  redução possível  das metas
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físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita. Proposta

372: Emenda ao PPAG para exclusão do programa PROGRAMA 043 - TECNOLOGIA

E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO, e cancelamento do total

dos recursos previstos nas diversas ações que o compõem (R$ 129.501.000) total da

receita  estimada  e  despesa  fixada  no  projeto  de  lei  orçamentária  (R$

68.101.631.673,00).  Emenda textual ao art.  2º do projeto de lei  3471/2012 -  LOA.

Com  o  cancelamento,  devem  ser  compatibilizados  os  quadros  demonstrativos  da

receita e despesa.

Não sendo possível  a exclusão, propomos a maior  redução possível  das metas

físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA:  101  -  ARRANJOS  PRODUTIVOS,  POLOS  DE  EXCELÊNCIA  E

POLOS DE INOVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão dos programas 101- Arranjos Produtivos, Polos de

Excelência e Polos de Inovação -, 108 - Rede Formação Profissional Orientada pelo

Mercado -, 259- Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e Tecnológica

para o Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -, 043 - Tecnologia e Inovação

Rumo à Economia do Conhecimento -, do PPAG 2012-2015, e cancelamento do total

dos recursos previstos nas diversas ações que os compõem.

JUSTIFICAÇÃO:

(excerto)

O  programa  tem  como  objetivo  subsidiar  arranjos  produtivos  de  conteúdo

tecnológico, em uma clara de tentativa de indução e planejamento econômico por

parte do Estado, que se traduz, na prática, em transferência coercitiva de renda de

alguns setores da sociedade para outros, notadamente do mais pobre para o mais

rico. A economia de mercado é um processo complexo de interações entre diversos

agentes  e  o  planejamento  central  é  prejudicial  ao  bom  desenvolvimento  deste

processo.

O programa gera não só um gasto supérfluo, como prejudicial à economia, pois

recursos estão sendo retirados de atividades produtivas dos cidadãos para serem
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ineficientemente alocados pelo Estado. Os recursos destinados ao programa podem

ser melhor alocados pelo próprio cidadão mineiro, e por isso propomos a supressão

tanto da despesa quanto da receita.

Ressaltamos que a proposta não é abarcada pela vedação constante no art. 160 da

Constituição  do  Estado  e  art.  35  da  LDO/2012...  Proposta  356:  A implantação  e

operação de  telecentros  -  espécie  de  LAN House  governamental  -  é  um  projeto

oriundo de convênio com o Governo Federal.  Em todos os municípios  mineiros o

telecentro foi um fracasso de público e não atingiu seus objetivos. Por meio deste

novo programa o Estado quer recuperar os telecentros e CVTs, tentando resgatar sua

"funcionalidade".  Novos  esforços  governamentais  e  mais  recursos  não  podem

transformar telecentros e CVTs em estruturas funcionais, simplesmente porque não

existe demanda para tais serviços, que são ofertados plenamente e satisfatoriamente

pelo mercado. Os telecentros e os CVTs existentes devem ser fechados, e novos

telecentros e CVTs não devem ser construídos, sob pena de desperdício de recursos

públicos.

O programa não só gera um gasto supérfluo, como prejudicial à economia, pois

recursos estão sendo retirados de atividades produtivas para serem ineficientemente

alocados pelo Estado. Proposta 371: excerto

O  programa,  cujo  objetivo  é  PROMOVER  A INTEGRAÇÃO  ENTRE  O  SETOR

EMPRESARIAL E INSTITUIÇÕES DE PESQUISA, é composto de diversas ações

que visam subsidiar a área de ciência e tecnologia, em uma clara tentativa de indução

e  planejamento  econômico  por  parte  do  Estado,  que  se  traduz,  na  prática,  em

transferência  coercitiva  de  renda  de  alguns  setores  da  sociedade  para  outros,

notadamente, do mais pobre para o mais rico.

Entendemos  que  a  Constituição  Mineira  obriga  o  Estado  a  destinar  1%  do

orçamento  à  Fapemig,  o que pode prejudicar  o  acolhimento desta  proposta.  Não

obstante,  devemos  ressaltar  que  tal  dispositivo  deve  ser  revisto.  Proposta  372:

(excerto)

O programa é composto de diversas ações que visam subsidiar a área de ciência e

tecnologia, em uma clara tentativa de indução e planejamento econômico por parte

do Estado, que se traduz, na prática, em transferência coercitiva de renda de alguns
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setores da sociedade para outros, notadamente, do mais pobre para o mais rico.

O  volume  de  recursos  alocado  é  alto,  contemplando  obras  faraônicas  e

desnecessárias  como  a  "Cidade  das  Águas"  (na  cidade  de  Frutal,  de  53  mil

habitantes), e a "Cidade da Ciência e do Conhecimento". Tais obras não se justificam

perante o cidadão mineiro, sendo mais um facilitador para a execução de recursos da

Fapemig que uma política pública fundamentada,  cujos  custos  e benefícios  foram

calculados.

Outra ação desnecessária, "ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG", visa adequar a rede

de CVT para a expansão do ensino à distância. Por meio desta ação o Estado tenta

"salvar" os CVTs, projeto de que foi um grande desperdício de recursos públicos, e

dirigi-los...

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.830/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Aline  Cardoso Arantes Gato  (Associação Mineira  de Defesa do

Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Destinar recursos do tesouro do Estado (fonte 10) para regularização fundiária das

unidades de conservação.  Os  recursos devem  ser  em rubrica  suficiente  para,  no

mínimo, amenizar os conflitos gerados pela demora nas desapropriações. Sugerimos

a cifra  de  R$30 milhões.  Além  disso,  liberar  os  recursos arrecadados  através  da

compensação ambiental (art.36 da Lei do Snuc) para a regularização fundiária nas

UCs.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha proposta de para destinação recursos do tesouro do Estado (fonte 10)

para  a  regularização  fundiária  de  Unidades  de  Conservação  e  garantia  de  não

contingenciamento dos recursos da compensação ambiental para o mesmo fim.
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JUSTIFICAÇÃO:

Os problemas sociais e ambientais gerados pela não desapropriação das terras nas

UCs se prolonga há décadas e se faz urgente sua resolução e desfecho.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.831/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marinalva Maria de Jesus (Associação dos Povos Indígenas (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão de ação destinada à criação de um shopping, na região central de Belo

Horizonte,  para  venda  de  artesanato  e  comida  tipicamente  indígenas,  a  fim  de

contribuir para a geração de trabalho e de renda da população indígena em situação

de vulnerabilidade social.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha proposta de  alteração do programa 267 -  Programa de Geração de

Renda e Inclusão Produtiva -, do PPAG 2012-2015, para Inclusão de Ação destinada

à  criação  de  um  shopping,  na  região  central  de  Belo  Horizonte,  para  venda  de

artesanato e comida tipicamente indígenas.

JUSTIFICAÇÃO:

É importante que esse espaço seja entregue antes da Copa do Mundo de 2014, por

se  tratar  de  uma  grande  oportunidade  para  a  venda  de  artesanatos  e  comidas

indígenas, envolvendo a comunidade interna e externa.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.832/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Guilherme Gonçalves Teixeira (Federação dos Trab. na Agricultura
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de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Waldeci Campos de Souza (Conselho

de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir a Região Central do Estado na Ação 1207 com metas físicas e financeiras:

2013 - físicas = 13; financeiras = 541.667

2014 - físicas = 13; financeiras = 309.524

2015 - físicas = 13; financeiras = 240.741

2016 - físicas = 13; financeiras = 240.741

Proposta  366:  Acrescentar  o  Noroeste  de  Minas  e  a  região  Central  na

regionalização  da  Ação  1207,  sendo  13  municípios  na  região  Noroeste  e  11

municípios na região Central.  Aumentar a meta financeira de R$2.500.000,00 para

R$3.000.000,00.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  ação  1207  -  Estratégias  Nutricionais  de

Promoção à Saúde -, do PPAG 2012-2015, para incluir as regiões Central e Noroeste

de Mina na regionalização das metas da ação.

AÇÃO: 1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

JUSTIFICAÇÃO:

A Região  Central  é  bastante  representativa  no  que  se  refere  à  produção  de

alimentos, principalmente produção de leite. É uma região carente de políticas para o

meio rural  e  não pode continuar  no  esquecimento.  É  uma região  que pela  maior

proximidade de Belo Horizonte deve ser capacitada e amparada, principalmente para

resolver o problema da entrega/compra de alimentos da merenda escolar por parte

das escolas estaduais da capital.

Proposta  366:  Toda  política  pública  deve  ser  universalizada.  Nesse  sentido,  o

programa em  2012  foi  desenvolvido  em  45  municípios.  A presente  proposta  vem

ampliar tanto o número de municípios quanto as regiões. Nesse sentido, queremos

acrescentar mais 2 regiões e 24 municípios, logo também é necessário o aumento da

meta financeira para que haja uma boa execução da ação.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.833/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Rosa Jané I Pujol (Associação Mineira das Escolas Família

Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alterar a Ação 1049 para:

Nome: Recuperação de áreas degradadas, especialmente nas margens de rios e

nascentes.

Finalidade:  Estabelecer  uma  política  de  proteção  e  recuperação  de  florestas

nativas,  promovendo  o  reflorestamento  e  a  preservação  das  espécies  nativas  ao

redor de nascentes, margens de córregos (mortos e vivos) e rios, intensificando a

conservação e a ampliação das matas específicas dos biomas mata atlântica, cerrado

e caatinga.

Regionalização: Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Noroeste.

Meta financeira: R$ 19.635,00

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do nome e da finalidade da Ação 1049, do PPAG

2012-2015, nome "Recuperação de áreas degradadas, especialmente nas margens

de  rios  e  nascentes",  e  finalidade  "Estabelecer  uma  política  de  proteção  e

recuperação de florestas nativas, promovendo o reflorestamento e a preservação das

espécies nativas ao redor de nascentes, margens de córregos (mortos e vivos) e rios,

intensificando a conservação e a ampliação das matas específicas dos biomas mata

atlântica, cerrado e caatinga", com regionalização para as regiões Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste.

JUSTIFICAÇÃO: Monocultura  do eucalipto acabando com a  água do semiárido,

com a biodiversidade local.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.834/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Walney  Souza  Martins  (Comitê  Temático  Segurança  Alimentar

Nutricional  Sustentável (Belo Horizonte))  / Adriana Ferreira Gomes (Instituição não

informada)

PROPOSTA:

Passar a Ação 4113 para o Programa 161 - Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Proposta 147: Ampliação da meta financeira para os vales Jequitinhonha/Mucuri na

ação 4113.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

EMENTA:

Encaminha proposta de transferência da ação 4113 - Apoio à Instalação de Feiras

Livres -, do Programa 177 - Minas Sem Fome - para o Programa 161 - Fortalecimento

da Agricultura Familiar -, do PPAG 2012-2015, sob responsabilidade da Seapa, além

da ampliação da meta financeira para a região do Jequitinhonha/Mucuri.

AÇÃO: 4113 - APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

JUSTIFICAÇÃO:

Coerência dos objetivos do programa.

Proposta  147:  Os  vales  Jequitinhonha  e  Mucuri  possuem  grandes  extensões

territoriais  e  os  recursos  financeiros  nas  ações  listadas  são  insuficientes.  É

necessária a inclusão de meta financeira para o Jequitinhonha/Mucuri da Ação 4152,

pois esses vales precisam indiscutivelmente de apoio à agricultura familiar pela sua

vocação histórica

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.835/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Rômulo Luiz Campos (Federação dos Trab. na Agricultura de M.
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Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Aumentar  os  recursos  destinados  à  ação  1133  para  2013,  no  valor  de

R$4.120.000,00. Esse valor é proporcional ao que está previsto para 2014 e 2015.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração de meta financeira da ação 1133 - Rede Mineira

do Trabalho -, do PPAG 2012-2015, para R$4.120.000,00 (quatro milhões, cento e

vinte mil reais).

AÇÃO: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

JUSTIFICAÇÃO:

Os valores previstos para essa ação em 2013 são insuficientes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.836/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Beatriz de Oliveira (O Movimento do Graal no Brasil (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Demanda: criação de nova ação dentro do Programa 011.

Nome:  Estruturação  da  Rede  de  Proteção  e  Assistência  à  Mulher  Vítima  de

Violência.

Finalidade: Proteger mulheres em situação de ameaça ou de violação efetiva de

direitos por meio de atendimento psicossocial,  jurídico e emergencial em todas as

regiões do Estado.

Produto: Mulher atendida.

Regiões: todas as do estado.

Metas física e financeira: a definir.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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EMENTA:

Encaminha proposta  de alteração do programa 11-  Assistência Social  e  Direitos

Humanos -, do PPAG 2012-2015, para criar nova ação denominada: Estruturação da

Rede de Proteção e Assistência à Mulher Vítima de Violência, em todas as regiões do

Estado.

JUSTIFICAÇÃO:

Realizamos um mapeamento em 2010 desses serviços nas regiões do Estado (ver

documento  anexo  à  proposta  original  -  #24).  O  mesmo  foi  fruto  de  um  fórum

participativo.  Constatamos  o  desamparo  no  atendimento  às  mulheres  vítimas  de

violência  devido  à  falta  de  equipamentos  para  esse  atendimento,  mesmo com  a

criação dos Creas. Os profissionais têm relatado a necessidade de articulação com

outros serviços da rede de atendimento.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.837/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Estudantes pela Liberdade - BH. Juliano Torres

PROPOSTA:

Suprimir o artigo 8° do projeto da LOA:

art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

Rede: Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

Programa: 171 -Planejamento, Orçamento e articulação das ações governamentais

EMENTA:

Encaminha proposta supressão do artigo 8° do projet o da LOA: art.  8° - Fica o

Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o

limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

JUSTIFICAÇÃO:

O projeto de lei orçamentária autoriza o executivo a suplementar seu orçamento em

até 10% do valor de R$68.101.631.673,00, sendo que várias despesas não oneram

este limite, como as suplementações de dotações referentes à pessoal e encargos
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sociais, que estão entre as maiores despesas do estado. Na prática, o executivo pode

suplementar à vontade o orçamento, sem qualquer controle pelo poder legislativo. A

supressão do artigo ou a diminuição do limite contribuirá para um maior controle do

orçamento público.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.838/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 4561 - Ambientação "Educação ambiental

em prédios públicos de Minas Gerais" e cancelamento do total dos recursos previstos

na Ação (R$1.450.000) no total da receita estimada e despesa fixada no Projeto de

Lei Orçamentária (R$68.101.631.673,00) por meio de emenda textual ao art. 2º do

Projeto de Lei nº 3.471/12 - LOA. Com o cancelamento, devem ser compatibilizados

os quadros demonstrativos da receita e despesa. Não sendo possível a exclusão,

propomos  a  maior  redução  das  metas  físicas  e  financeiras,  com  o  devido

cancelamento da despesa e da receita.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  exclusão  da  ação  4561-  Ambientação  -  Educação

Ambiental  em  Prédios  Públicos  de  Minas  Gerais  -,  do  PPAG  2012-2015,  e

cancelamento do total dos recursos previstos.

AÇÃO:  4561  -  AMBIENTAÇÃO  -  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  EM  PRÉDIOS

PÚBLICOS DE MINAS GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

A Ação tem como produto o Programa Ambientação implantado, com a finalidade de

"promover o consumo consciente de materiais e a gestão adequada de resíduos em

edificações  públicas".  O  Ambientação  é  um  projeto  que  visa  implantar  "ações

sustentáveis"  em prédios  públicos.  A implantação do programa requer  compra  de



1213
____________________________________________________________________________

canecas para substituir copos descartáveis, latas de lixo para coleta seletiva, entre

outros, o que não pode demandar o volume de recursos proposto. Grande parte dos

recursos  da  Ação,  R$1.415.000,  estão  previstos  para  contratação  de serviços  de

terceiros, o que é incompatível com um projeto que pode ser feito dentro da própria

instituição, sem maiores custos. Ressaltamos que a proposta não é abarcada pela

vedação constante no art. 160 da Constituição do Estado e art. 35 da LDO/2012, uma

vez  que  o  cancelamento  proposto  não  está  sendo  indicado/apresentado  como

recursos para realização de outras despesas, mas cancelado definitivamente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.839/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Estudantes pela Liberdade - BH. Juliano Torres

PROPOSTA:

Suprimir o art. 10 do projeto da LOA:

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

orçamento de investimento das empresas controladas pelo estado até o limite de 10%

(dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Rede: Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

Programa: 171 -Planejamento, Orçamento e articulação das ações governamentais

EMENTA:

Encaminha proposta supressão do art. 10 do projeto da LOA: Art. 10 - Fica o Poder

Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento de investimento

das empresas controladas pelo estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor

referido no art. 6°.

JUSTIFICAÇÃO:

O projeto de lei orçamentária autoriza o executivo a suplementar seu orçamento em

até  10%  do  valor  de  R$6.647.897.987,00,  sem  qualquer  controle  pelo  poder

legislativo. A supressão do artigo ou a diminuição do limite contribuirá para um maior

controle do orçamento de investimento das empresas públicas.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.840/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araçuaí - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE: Francisco Eletancio Freire Murta (Prefeitura Municipal de Coronel

Murta (Coronel  Murta))  /  Geraldo Rodrigues Teixeira (Sindicato dos Trabalhadores

Rurais  de Arcos (Arcos))  /  Alcione Ribeiro de Castro (Instituição não informada)  /

Sergio Hirle de Souza (Conselho Comunitário de Segurança Pública -  CONSEP 5

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Construção de uma unidade da Polícia  Militar  no  Bairro  Maria  da  Glória  e  nos

Distritos de Freire Cardoso e Barra do Salinas, no Município de Coronel Murta.

Proposta 391: Ampliar o patrulhamento rural (PMMG) na Região de Arcos, devido a

ocorrência de vários roubos de gado e veículos, de forma a diminuir o êxodo rural.

Proposta 0:

Proposta  402:  Destinar  mais  viaturas da  Polícia  Militar  de  Minas Gerais  para  a

Região Norte de Belo Horizonte, com vistas a reforçar o policiamento em locais como

a Universidade Federal, a Fundação Zoo-Botânica e toda a Região da Pampulha.

Proposta  449:  Criar  ação  no  Programa 141  -  Polícia  Ostensiva  -,  denominada

"Policiamento Ostensivo da Cavalaria"

Finalidade:  garantir  recursos  financeiros  para  a  cavalaria  Alferes  Tiradentes  da

PMMG para aquisição de kits de uniforme para encilhamento; serragem para forrar

baias e protetor solar para os policiais da Unidade de Cavalaria - CAT.

Meta física: 150

Meta financeira: 526.000 em 2013, 2014 e 2015.

Produto: Conjunto de cavalos e cavaleiro equipados e baias forradas com material

de proteção.

Unidade de medida: materiais de proteção.

Regionalização: central

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA

EMENTA:
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Encaminha propostas de alteração nos Programas 020 - Infraestrutura de Defesa

Social -, 021 - Gestão Integrada de Defesa Social - e 141 - Polícia Ostensiva -, do

PPAG 2012-2015, de forma a ampliar o patrulhamento em Coronel Murta, Arcos e

região  Norte  de  Belo  Horizonte,  e  garantir  melhorias  para  a  Cavalaria  Alferes

Tiradentes, da Polícia Militar.

JUSTIFICAÇÃO:

A medida tem por objetivo reverter o alto índice de violência no Município e região e

combater o uso de drogas nas áreas mais afastadas do centro do Município.

Proposta 391: A medida visa a minimizar a ocorrência de roubos de gados na zona

rural de Arcos, com vistas a diminuir o êxodo rural. Proposta 0:

Proposta  402:  Faz-se  necessário  fazer  a  redistribuição  da  frota  de  veículos  da

PMMG, de forma a destinar um número de viaturas para a Região Norte de Belo

Horizonte.

Proposta 449: Falta materiais de proteção para cavaleiros realizarem seu trabalho,

como uniformes novos e protetor solar, uma vez que devido ao seu trabalho se dar

em ambientes externos, os cavaleiros ficam expostos ao sol de forma prolongada.

Também os cavalos não encontram boas condições nas baias, uma vez que o chão

duro de cimento pode machucar suas patas. É necessário forrá-las com serragem e

adquirir materiais novos e confortáveis para o encilhamento dos mesmos, de forma a

diminuir o atrito entre cavalo e cavaleiro.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.841/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Exclusão  do  Programa 040 -  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e

Diversificação da Economia Mineira - e cancelamento do total de recursos previstos

nas diversas ações que o compõem (R$764.572.753) no total da receita estimada e

despesa fixada no projeto de lei orçamentária (R$68.101.631.673,00), por meio de

emenda  textual  ao  art.  2º  do  Projeto  de  Lei  nº  3.417,  de  2012  -  LOA.  Com  o
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cancelamento,  devem  ser  compatibilizados  os  quadros  demonstrativos  da  receita

corrente. Não sendo possível  a exclusão, promover  a maior redução possível  das

metas físicas e financeiras das ações do programa, com o devido cancelamento da

receita.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 40 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão do programa 40 - Investimento Competitivo para o

Fortalecimento  e  Diversificação  da  Economia  Mineira  -,  do  PPAG  2012-2015,  e

cancelamento do total de recursos previstos.

JUSTIFICAÇÃO:

O  programa  é  composto  de  inúmeras  ações  que  visam  subsidiar  setores

econômicos diversos, especialmente a grande empresa, em uma clara tentativa de

indução e planejamento econômico por parte do Estado, que se traduz, na prática,

em transferência coercitiva de renda de alguns setores da sociedade para outros,

notadamente dos mais pobres para os mais ricos.

Entre  as  ações,  destacam-se aquelas  do  Findes,  que oferece financiamentos  a

fundo perdido e taxas abaixo do mercado, beneficiando grandes empresas.

O programa gera, não só um gasto supérfluo, como prejudicial à economia, pois

retira  recursos  vultosos  de  atividades  produtivas  para  serem  ineficientemente

alocados  pelo  Estado  em  empresas  selecionadas  por  critérios  políticos.  Esses

recursos  podem  ser  melhor  alocados  pelo  próprio  cidadão  mineiro  e,  por  isso,

propomos a supressão tanto da despesa quanto da receita.

Ressaltamos que a proposta não é vedada pelo art. 160 da Constituição do Estado

e pelo art. 35 da LDO/2012.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.842/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Araxá - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROPONENTE: Fernando Sousa Vilefort  (Defensoria Pública de Minas Gerais  -
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DPMG (Araxá))

PROPOSTA:

Incluir emenda ao orçamento destinando R$ 500.000,00 para construção de sede

da Defensoria Pública no Município de Araxá.

Proposta 393:

Incluir ação com vistas a prover os escritórios da Defensoria Pública do Estado com

um psicólogo e um assistente social.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

EMENTA:

Encaminha  propostas  para  a  construção  de  sede  da  Defensoria  Pública  no

Município de Araxá, por meio de alteração na Ação 4033 - Construção e Reforma de

Unidades da Defensoria Pública -, do PPAG 2012-2015, e para o provimento dos

escritórios da Defensoria Pública do Estado com psicólogo e assistente social.

AÇÃO:  4033  -  CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA

PÚBLICA

JUSTIFICAÇÃO:

Apesar da previsão, dada pela Administração da Defensoria Pública, de mais três

defensores  para  o  Município  de  Araxá,  totalizando  cinco,  não  há  infraestrutura

adequada para receber essa suplementação do quadro de defensores e isso tem

constituído impedimento para o preenchimento dessas vagas.

Proposta 393:

A  presença  desses  profissionais  viabilizaria  a  atuação  social  extrajudicial  dos

Defensores  junto  às  escolas,  comunidades  carentes  e  em  situação  de  risco,

população carcerária, além da mediação de conflitos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.843/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Izaura Rodrigues Fernandes (Comissão Local do Centro de Saúde

Vera Cruz (Belo Horizonte))
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PROPOSTA:

Fiscalizar  posturas  municipais  e  garantir  verbas  para  melhorar  as  condições

ambientais das praças e ruas no centro de BH e na região dos hospitais, para que as

pessoas se sintam felizes e com saúde.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 277 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4506 - Ações Urbanísticas Pontuais -, do

PPAG 2012-2015, para garantir a fiscalizar posturas municipais e garantir verbas para

melhorar as condições ambientais das praças e ruas no centro de BH e na região dos

hospitais.

AÇÃO: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Belo Horizonte precisa ser a capital modelo!

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.844/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Ronaldo Antônio Pereira da silva (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Implementar  ações de capacitação para os profissionais  da Área de Segurança

Pública  sobre  as  questões  étnico-raciais,  especificamente  para  atuar  com  as

crianças, adolescentes e jovens negros.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 214 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 2036 - "Implementação de Atividades de

Ensino Voltadas para a Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social",  do

PPAG 2012-2015, para incluir  a implementação de ações de capacitação para os
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profissionais  da  área  de  Segurança  Pública  sobre  as  questões  étnico-raciais,

especificamente para atuar com as crianças, adolescentes e jovens negros.

AÇÃO: 2036 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA

A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

JUSTIFICAÇÃO:

A medida tem por finalidade qualificar os profissionais da Segurança Pública sobre

as  questões  étnico-raciais,  tendo  em  vista  a  prevalência  da  violência  entre  essa

população.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.845/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Wellerson Eduardo da Silva Corrêa (Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais - DPMG (Belo Horizonte)) / Roberta de Mesquita Ribeiro (Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais - DPMG (Belo Horizonte)) / Rochele Boaventura

Correa Oliveira (Escola Estadual Nossa Senhora D'Abadia (Uberaba)) / Marta Soares

Cardoso  (Superintendência  Regional  de  Ensino  (Monte  Carmelo))  /  Wellerson

Eduardo da Silva Corrêa (Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais - DPMG

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restauração das Ações 4045 e 4046 nos termos do planejamento anterior do PPAG

2012-2015 e conforme documento anexo.

PROPOSTA AGLUTINADORA

Outras aglutinadas: 33,47,160,224,229,231.

Proposta  33:  Programa  de  parceria  com  a  Polícia  Militar  para  promoção  da

segurança nas escolas públicas.

Proposta 47: Alterar ações 4187 e 1086 (finalidade e regionalização):

FOR  PAZ  -  sistematizar  ações  efetivas  no  cotidiano  escolar  como  forma  de

fortalecer  as  relações  interpessoais,  reduzir  a  violência,  os  conflitos,  bullying,  uso

indevido  de  drogas  e  gravidez  na  adolescência.  Elaboração  de  cronograma para

implementação do FOR PAZ no cotidiano escolar.
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Proposta 160: Propõe a manutenção das ações 4046, 4034 e 4045 - Programa 017.

Proposta  224:  Propõe a  aglutinação da  ação 4034 à  PLE 1609/2011 (Rede de

Integrada  Segurança  nas  Escolas).  Proposta  229:  Ação  4045  -  Convivência  na

Diversidade. Proposta 231: Ação 4046 - Capacitação em segurança nas escolas.

EMENTA:

Apresenta  proposta  de  restauração  do  Programa  Associado  107  -  Rede  de

Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas -, no âmbito do PPAG 2012-

2015.

JUSTIFICAÇÃO:

As ações de promoção de paz nas escolas devem ser permanentes e se tornar uma

política pública de Estado (vide documento anexo).

Proposta 33: Atuar nas portas das escolas para garantir a entrada e saída, com

segurança, dos adolescentes que frequentam o ensino médio.

Muitas vezes, portas de escolas tornam-se pontos de repasse de drogas, acerto de

contas, dentre outros tantos problemas que são enfrentados na gerência das escolas

estaduais.

Proposta  47:  As  ações  sugeridas  acima  podem  contribuir  para  a  melhoria  da

qualidade do ensino, melhora significativa no desempenho dos alunos, elevação dos

níveis de desempenho das instituições de ensino; melhora das relações interpessoais

dentro e fora da escola e fortalecer os alunos diante da alta vulnerabilidade social.

Proposta  160:  As  medidas  tendentes  à  paz  social  devem  ser  permanentes.

Proposta 224: As ações da PLE 1609/2011, bem como a sua metodologia e a criação

do respectivo conselho gestor.  Proposta 229:  A ação não deve ser  excluída. Tem

origem  em  emenda  popular  de  grande  relevância.  Constando  no  PPAG,  garante

recurso, visibilidade e o monitoramento - via fórum "FORPAZ", que envolve várias

instituições.

Proposta 231:  Ação não deve ser excluída. Tem origem em emenda popular de

grande relevância.  Explicitada no PPAG, garante a visibilidade e o monitoramento

feito pelo fórum "FORPAZ'.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.846/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Roberta de Mesquita  Ribeiro  (Defensoria Pública  do  Estado de

Minas Gerais - DPMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alteração da finalidade e da meta financeira, em 2013, da ação 1099.

Finalidade: "Criação e Implantação de Núcleos Itinerantes da Defensoria Pública --

"Defensoria  em  Ação",  que  tem  como  atribuição  realizar  atendimentos  em

aglomerados  e  comunidades  vulneráveis,  através  da  aquisição  de  um  veículo

adaptado e bens permanentes para realização de tais atendimentos".

Meta  Financeira  R$  350.000,00  (R$  300.000,00  --  Despesas  de  capital;  R$

50.000,00 -- Despesas correntes).

OBS: Ver  anexo à proposta  #4  da  Rede de Defesa e Segurança com fotos do

modelo do Núcleo Itinerante a ser implantado.

Proposta 416: Alteração de finalidade e da meta física da ação 1099.

Finalidade:  "Realização  de  atividades  educativas  itinerantes  em  aglomerados,

comunidades  vulneráveis  e  entidades  de  acolhimento  institucional,  através  da

aquisição  de  veículo  adaptado,  de  livros  para  constituição  de  biblioteca  e  bens

permanentes para realização de tais atividades.

Meta  financeira  :  R$  200.000,00  (R$  150.000,00  --  despesas  de  capital;  R$

50.000,00 -- despesas correntes).

Ver anexo à proposta original #5 com fotos sobre o que se pretende.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

EMENTA:  Encaminha  proposta  de  alteração  na  Ação  1099  -  Implantação  de

Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -,  do PPAG 2012-2015,  de forma a

garantir  recursos  para  implantação  de  núcleos  itinerantes  da  Defensoria  Pública,

destinados ao atendimento de grupos vulneráveis.

AÇÃO:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA
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JUSTIFICAÇÃO:

Ampliar  a  atuação  da  Defensoria  Pública  nos  aglomerados  e  comunidades

vulneráveis,  levando  a  educação  em  direitos  e  atendimento  em  todas  as  áreas

jurídicas. Esta atuação visa também promover a conciliação e mediação de conflitos

de forma a evitar a judicialização e garantir a presença do Estado nas comunidades

carentes de Minas Gerais.

Proposta 416: Promover a educação em direitos e a conscientização da cidadania

através da  leitura  de  contos,  estorias  infantis  e  atividades  culturais  e  recreativas,

disseminando  direitos,  conhecimentos  e  princípios  e  contribuindo  para  formação

integral de crianças e adolescentes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.847/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Maria Amélia Corrêa Guimaraes (Secretaria de Estado de Defesa

Social  -  Seds (Belo Horizonte))  /  Valéria  Evangelista (Conselho de Criminologia e

Política Criminal - CCPC (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criação de formas diferenciadas de custódia de presos voltadas para acautelados

idosos.

Proposta 409: Alteração da finalidade da ação, distinguindo a custodia de presos da

ressocialização dos mesmos. Criação de uma ação específica para a ressocialização

e outra para a custódia de presos.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração na Ação 4379 - Custódia e Ressocialização de

Presos  -,  do  PPAG  2012-2015,  de  forma  a  proporcionar  a  ressocialização  dos

egressos  e  a  criação,  nas  unidades  prisionais,  de  medidas  específicas  para  o

acautelamento de presos idosos.

AÇÃO: 4379 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS
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JUSTIFICAÇÃO:

Tendência de aumento dos idosos encarcerados em função do aumento de delitos

como, por exemplo, pedofilia, demência e envolvimento com tráfico de drogas. As

especificidades  do  preso  idoso  exigem  medidas  de  preparação  das  unidades

prisionais para o acautelamento dos mesmos.

Proposta 409: A custódia de presos e a sua ressocialização são "coisas distintas" e

o  Estado  não  ressocializa  preso  porque  "não  tem  articulação  legítima  com  a

comunidade e a família", "o sistema penitenciário brasileiro está falido" e "o Estado

está engessado".

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.848/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Valéria Evangelista (Conselho de Criminologia e Política Criminal -

CCPC (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Reestruturar a finalidade da ação, tendo em vista quem atua na prática.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  da  finalidade  da  ação  4321-  Atendimento  ao

Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de Medidas Socioeducativas em

Meio Fechado, do PPAG 2012-2015.

AÇÃO: 4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO

JUSTIFICAÇÃO:

O texto é ideal para justificar a finalidade e "surreal" para executar a ação que se

refere a rompimento da prática infracional. Chega a assustar o fato de que esse texto

tenha sido redigido para o PPAG do Estado. A falta de política pública "preventiva", no

que se refere aos direitos da criança e do adolescente, não torna várias propostas

vulneráveis, impossíveis de serem avaliadas economicamente e humanizadas?
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.849/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Piumhi- Rede Desenvolvimento Rural e Programa Cultivar, Nutrir e

Educar, da Rede Desenvolvimento Social e Proteção

PROPONENTE:  Renato  Carlos  da  Silva  (Câmara  Municipal  de  São  Roque  de

Minas (São Roque de Minas))

PROPOSTA:

Pedido de providência para facilitar a utilização de cascalho para retirada local para

cascalhamento de estradas vicinais, limitado por questões de meio ambiente.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 116 - Estradas Vicinais de Minas -,

do PPAG 2012-2015, pedindo providência para facilitar a retirada local e utilização de

cascalho para cascalhamento de estradas vicinais,  limitado por questões de meio

ambiente.

JUSTIFICAÇÃO:

Dificuldade de escoamento da produção agrícola por falta de estradas adequadas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.850/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Renata  dos  Santos  Vieira  (Frente  de  Defesa  dos  Direitos  da

Criança e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Geraldo Alves do Amaral (Departamento

Municipal de Saúde (Barbacena)) / Roberta Salvático Vaz de Mello (Instituto Jurídico

para Efetivação da Cidadania - IJUCI (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Estabelecer  meta  financeira  para  Ação  1206  -  Atendimento  às  Medidas

Socioeducativas -, de forma a garantir recursos para sua execução no que informa ao

atendimento.
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Proposta 415: Ressocialização e acompanhamento dos adolescentes egressos do

sistema  socioeducativo,  com  maior  investimento  na  área,  por  meio  de  equipes

qualificadas e interdisciplinares. Ampliação dos investimentos no Programa "Se liga",

que,  embora exista desde 2010 como programa em vários municípios,  não foram

alocados recursos para a sua consolidação.

Proposta  420:  Retornar  com  a  Ação  4093  -  "Apoio  à  Estruturação  e  ao

Reaparelhamento de Unidades Socioeducativas".

Proposta 440: Construção de um centro socioeducativo em Barbacena.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha propostas de restauração no Programa 139 da Ação Ação 4093 - Apoio

à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades Socioeducativas -, excluída no

projeto  de  lei  de revisão do PPAG 2012-2015,  exercício  2013,  e  de  alteração do

Programa 020 - Infraestrutura de Defesa Social - do PPAG 2012-2015, de forma a

garantir  recursos  para  implantar  um centro  socioeducativo  em  Barbacena  e  para

promover o atendimento aos adolescentes em conflito com a lei e aos egressos do

sistema socioeducativo.

AÇÃO: 1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIIVAS

JUSTIFICAÇÃO:

Não foi apresentada justificativa pela proponente.

Proposta 415: A ressocialização e acompanhamento dos adolescentes egressos do

sistema  prisional  constitui-se  uma  importante  medida,  já  que  quanto  mais

reintegrados  e  com  maiores  oportunidades,  menores  são  as  chances  dos

adolescentes  voltarem  para  a  criminalidade.  E  não  há  como  fazer  tal

acompanhamento de qualidade sem que haja investimento.

Proposta 420: Não foi apresentada justificativa pela proponente.

Proposta 440: O Município, que é sede de regional da saúde e da Região Integrada

de Segurança Pública é carente de vagas de atendimento socioeducativo e dispõe de

terrenos federal e estadual para a construção de um novo centro.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.851/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Sérgio Cândido Bomfonte (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Ligação asfáltica do trecho denominado "Buraco fundo", via Sobragy até Belmiro

Braga.  (extensão  12  km),  com  pavimentação  já  em  estado  de  fácil  conclusão  -

(Ligação de Belmiro Braga a Matias Barbosa)

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 35 - MINAS LOGÍSTICA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4657 - Recuperação e Manutenção da

Malha Viária Pavimentada e Não Pavimentada -, do PPAG 2012-2015, para garantir a

ligação  asfáltica  do  trecho  denominado  "Buraco  fundo",  via  Sobragy  até  Belmiro

Braga.

AÇÃO:  4657  -  RECUPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DA  MALHA  VIÁRIA

PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA

JUSTIFICAÇÃO:

(Ligação de Belmiro Braga a Matias Barbosa)

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.852/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Sérgio Cândido Bomfonte (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Reforma da Ponte de ferro, no distrito de Sobragy, que liga a comarca de Matias

Barbosa a Belmiro Braga.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 4543 - Construção e Reforma de Obras
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de Arte Especiais -, do PPAG 2012-2015, para garantir a reforma da ponte de ferro,

no distrito de Sobragy, que liga a comarca de Matias Barbosa a Belmiro Braga.

AÇÃO: 4543 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

JUSTIFICAÇÃO:

Garantir o acesso da comarca de Matias Barbosa a Belmiro Braga, pois a ponte se

encontra em estado precário de conservação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.853/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Alexandro Martins Moreira (Instituto Elo (Belo Horizonte)) / Roberta

Salvático Vaz de Mello (Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - IJUCI (Belo

Horizonte))  /  Marinalva  Maria  de  Jesus  (Associação  dos  Povos  Indígenas  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Proposta de criação de nova ação dentro do Programa 034.

Nova ação: Apoio a ações locais de prevenção à criminalidade

Finalidade:  Garantia  de  recursos  para  a  execução  de  ações  e  projetos  de

prevenção social à criminalidade que fomentem a participação popular e comunitária.

Produto: centro de prevenção à criminalidade atendido

Regionalização e metas financeiras:

- Central : R$480.000,00

- Rio Doce: R$60.000,00

- Mata: R$18.000,00

- Triângulo: R$60.000,00

- Norte: R$42.000,00

- Estadual: R$20.000,00

TOTAL;R$ 680.000,00

Proposta 426: Criar ação com vistas a:

-  disponibilizar  maiores  investimentos  para  os  programas  de  prevenção  à

criminalidade, essencialmente no que concerne ao Programa Mediação de Conflitos,
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com maiores investimentos destinados aos projetos temáticos, formação continuada

da equipe técnica que compõe o referido programa;

-  realizar  publicação  específica  do  Programa  Mediação  de  Conflitos  com  a

finalidade de divulgar a metodologia do referido programa;

- ampliar os investimentos na estrutura dos Centros de Prevenção já existentes,

com  melhores  condições  de  trabalho  e  aquisição  de  computadores  novos,  por

exemplo.

Proposta  456:  Instalar  um  Centro  de  Prevenção  à  Criminalidade  que  atenda

especificamente  a  comunidade  indígena  que  se  encontram  em  Belo  Horizonte  e

Região Metropolitana, com vistas a garantir o acesso dessa população ao Programa

Mediação de Conflitos e aos atendimentos do Programa Fica Vivo.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

EMENTA: Encaminha proposta de alteração no Programa 034 - Minas Mais Segura

-, do PPAG 2012-2015, de forma a garantir maiores investimentos para os programas

de prevenção à criminalidade, especificamente o Programa Mediação de Conflitos, e

proporcionar o atendimento das comunidades indígenas que se encontram na Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

JUSTIFICAÇÃO:

Sendo a segurança cidadã um dos pressupostos da política estadual de prevenção

à criminalidade,  faz-se necessário criar  espaços  de participação social,  tais  como

fóruns comunitários, projetos locais e projetos temáticos.

Proposta 426: A prevenção à criminalidade é extremamente importante. Caso os

recursos sejam destinados em maior quantidade para a prevenção, isso refletirá na

diminuição dos altos custos da repressão. Para tanto, faz-se necessário um maior

investimento na prevenção, na política como um todo e nos Centros de Prevenção à

Criminalidade.

Proposta 456: A medida tem por objetivo garantir a segurança dessa comunidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.854/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015



1229
____________________________________________________________________________

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Marília Gonçalves Andrade de Oliveira (Associação dos Moradores

do  Bairro  Veneza  (Ribeirão  das  Neves))  /  Aparecida  Maria  Martins  Pereira

(Associação Comunitária Social Cultural Desportiva - ASCD (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Extensão  do  metro  Venda  Nova  até  o  bairro  Veneza,  em  Ribeirão  das  Neves.

Região interligação Veneza -  Venda Nova, Veneza -  Cidade Industrial  e Veneza -

Cidade Administrativa.

Proposta 425: Aumento do atendimento do metro na RMBH

Proposta: "Nosso direito de Ir e VIR só será ideal com o metro circulando com total

plenitude do seu potencial, às periferias, como Barreiro (LINHA 2) Oeste Barreiro -

Neves, Vilarinho - Neves, que seus moradores saiam dos ônibus (horário de pico ,

verdadeiras latas de sardinha, onde somos desrespeitados/ sentados no chão e já

vem o aumento das passagens (inadmissível, com o presente de natal, D + , caro e

sem conforto).

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 35 - MINAS LOGÍSTICA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 1103 - Rede de Metrô da RMBH -, do

PPAG  2012-2015,  para  ampliação  do  metrô  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte.

AÇÃO: 1103 - REDE DE METRÔ DA RMBH

JUSTIFICAÇÃO:

a  passagem  de  ônibus  custa  4  reais,  a  comunidade  é  carente  e  apenas  uma

empresa  explora  o  transporte  no  município.  Proposta  425:  Sonho  de  todos  os

mineiros brasileiros. Metrópole sem metro, só Belô!

Chegas nos horários em nossos compromissos, sem estresse, receber com carinho

nossos visitantes, principalmente pois nossa capital recebe pessoas do mundo inteiro.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.855/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015
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- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema  (Minist.  Público  -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir no Programa 021 - Gestão Integrada de Defesa Social, a ação "Criação da

Seção de Sexologia Forense na estrutura do Instituto Médico Legal", com dotação

orçamentária no valor de R$ 100.000,00.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 21- Gestão Integrada de Defesa

Social -, do PPAG 2012-2015, para Incluir a ação "Criação da Seção de Sexologia

Forense na estrutura do Instituto Médico Legal" com dotação orçamentária no valor

de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

JUSTIFICAÇÃO:

A implantação de um departamento específico de sexologia forense irá contribuir

efetivamente  com  as  atividades  integrantes  da  ação  investigativa,  para  os

estabelecimento  das  causas,  circunstâncias  e  autoria  das  infrações  penais  que

envolvem crimes contra a dignidade sexual, através da captação e preservação dos

elementos  indicativos  de  autoria  e  materialidade dessas  infrações,  bem como do

treinamento dos profissionais responsáveis pelo atendimento às vítimas de violência

sexual e pela Cadeia de Custódia - Protocolo de Humanização do Atendimento às

Vítimas de Violência Sexual.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.856/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Rosely Fantoni (Depart. de Estradas de Rodagem do Est.de MG -

DER-MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criação de um escritório de gestão e articulação da segurança no trânsito em nível
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estadual ligado diretamente ao Governo do Estado.

Meta financeira: R$200.000,00

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 27 - MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  programa  27-  Mobilização  para  o

Desenvolvimento Mineiro -, do PPAG 2012-2015, visando a criação de um escritório

de gestão e articulação da segurança no trânsito em nível estadual ligado diretamente

ao Governo do Estado, com meta financeira de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

JUSTIFICAÇÃO:

O objetivo é integrar os esforços, estabelecer estratégias de ação e acompanhar as

atividades desenvolvidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito presentes em

Minas Gerais em ações específicas relacionadas à segurança no trânsito.

Esta proposta foi consolidada durante o ciclo de debates "Siga Vivo - pelo fim da

violência no trânsito" realizado pela ALMG em diversas regiões do Estado. Tem apoio

do Comitê Gestor de Trânsito de MG.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.857/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Carlos Einstein Gomes Diniz (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Melhorar as apresentações dos programas e ações do PPAG, com vistas a uma

melhor visualização pelos interessados, principalmente no que se refere aos impactos

das políticas na melhoria da vida da população mineira.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 45 - GOVERNO EFICIENTE

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da ação 2129 - Governança em Rede -, do PPAG

2012-2015, para melhorar as apresentações dos programas e ações do PPAG, com

vistas a uma melhor visualização pelos interessados, principalmente no que se refere
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aos impactos das políticas na melhoria da vida da população mineira.

AÇÃO: 2129 - GOVERNANÇA EM REDE

JUSTIFICAÇÃO:

A base de todas as políticas públicas deve ser a dimensão humana. Todavia, a

apresentação  tanto  dos  programas  como  das  ações  do  PPAG  se  prende  quase

estritamente  ao  lado  técnico.  Pretende-se  que  as  apresentações  do  PPAG  nas

audiências  públicas da  ALMG contemplem as  entregas  e  resultados das  políticas

públicas que impactaram na sociedade, proporcionando mais clareza ao cidadão que

não detém o conhecimento técnico de planejamento e orçamento públicos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.858/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Sandra  de  Mendonça  Mallet  (Prefeitura  Municipal  de  Belo

Horizonte (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criar nova ação com vistas a ampliar as atribuições da Delegacia Especializada do

Idoso,  de  forma  também  a  equipar  e  estruturar  a  Delegacia  Especializada  de

Proteção ao Idoso, inclusive no que se refere à qualificação de recursos humanos,

visando  maior  efetivação  do  poder  que  esse  órgão  deve  ter  para  o  melhor

atendimento  do  Projeto  Mediar  e  resolução  das  demandas  do  idoso.  Para  isso

estabelecer  a  existência  de  2  assistentes  sociais,  2  psicólogos,  delegados

específicos, detetives e mediadores.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do programa 34 - Minas Mais Segura -, do PPAG

2012-2015,  para  Criar  nova  ação  com  vistas  a  ampliar  as  atribuições,  equipar  e

estruturar a Delegacia Especializada do Idoso.

JUSTIFICAÇÃO:

Fortalecer a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e ao Deficiente, tendo
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em vista o aumento da violência intrafamilliar contra a pessoa idosa.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.859/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Naiara da Silva Reis (Instituição não informada) / Fernando Soares

(Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

A Comissão de Excedentes ao Cargo de Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais

propõe aumento do orçamento estadual destinado à Acadepol/MG para 2013, para

possibilitar a convocação dos 550 excedentes ao cargo de escrivão de polícia e, daí,

a custeio e a realização do curso de formação policial, última fase do concurso, para

que sejam depois nomeados.

OBS: ver anexo à proposta # 23 original,  com mais detalhes sobre a demanda.

Proposta 0:

Proposta 443: O Sindep solicita a inclusão, no orçamento do Estado e no PPAG,

exercício 2013 e seguintes, de previsão para a realização do curso de formação na

Acadepol,  com  a  convocação  dos  excedentes  ao  concurso  de  Escrivão  de

Polícia/2011, com os recursos necessários bem como para os devidos vencimentos

após a nomeação.

Proposta 458: Aumentar o efetivo da PCMG, mormente no que se refere ao cargo

de  escrivão  de  polícia  (vide  PLC0023),  para  que  haja  aproveitamento  dos  550

candidatos excedentes do atual concurso vigente, dado que já passaram por quase

todas as etapas do certame.

OBS: ver anexo para mais informações.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  na  Ação  4014  -  Formação  Profissional  -,  do

PPAG 2012-2015, de forma a ampliar o efetivo da Polícia Civil, com a convocação

dos excedentes do concurso para Escrivão, realizado em 2011.
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AÇÃO: 4014 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

JUSTIFICAÇÃO:

A proposta  visa  promover  economia  para  o  Estado,  que  disporá  de  6  meses,

prorrogáveis por mais 6, para aproveitar, dentro da validade do concurso, todos os

candidatos excedentes. Visa também satisfazer a necessidade expressa, em diversas

ocasiões, pela ampliação dos quadros da Polícia Civil no Estado, em particular  no

que  toca  à  conclusão  de  inquéritos.  Além  disso,  433  novos  delegados  foram

recentemente nomeados e necessitarão de suporte de escrivães para o exercício de

suas atividades.

OBS: ver anexo à proposta # 23 original, com mais detalhes. Proposta 0:

Proposta  443:  A carência  de escrivães na  PCMG é enorme,  inclusive  inúmeros

servidores  municipais  são  aproveitados  nas  unidades  policiais,  nomeados  como

escrivães "ad hoc" e sem o devido preparo. Além disso, houve aproveitamento dos

excedentes do concurso de investigadores e, mais recentemente, dos do concurso de

delegados de polícia, o que não ocorreu ainda com os escrivães.

Proposta 458: Economia do dinheiro público já investido no concurso ainda vigente,

evitando  novo  gasto  da  verba  pública  com  o  mesmo objetivo.  O  aproveitamento

dessa mão-de-obra já disponível se somará à economia junto ao MP, onde deságuam

os inquéritos policiais de responsabilidade dos escrivães, bem junto ao Judiciário, que

atualmente  percorre  todo  um  processo  criminal,  muitas  vezes  com  deficiências

originadas no âmbito policial por deficiência do quadro de servidores para, ao final,

ser obrigado a absolver alguém, dada a quebra do ciclo processual penal. Evitaremos

a impunidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.860/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Valéria Evangelista (Conselho de Criminologia e Política Criminal -

CCPC (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Mudar a redação do objetivo do Programa 034, para que não se refira apenas a
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comunidades mais carentes e vulneráveis, de vez que a violência é para todos.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do objetivo do programa 34- Minas Mais Segura

-, do PPAG 2012-2015, para que não se refira apenas a comunidades mais carentes

e vulneráveis, de vez que a violência é para todos.

JUSTIFICAÇÃO:

Minas mais segura? Como é realmente esse projeto? Quais  as  taxas reais  que

apresenta?  É  eficiente?  É  eficaz?  Faz  ressocialização?  Faz  prevenção?  Nada

transparente:  mais uma sugestão atual para maquiar a insegurança, uma vez que

está a serviço das comunidades mais carentes e vulneráveis. Contudo, a violência é

para todos. Caso faça todos esses serviços, então a violência está resolvida.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.861/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Geraldo  Alves  do  Amaral  (Departamento  Municipal  de  Saúde

(Barbacena))

PROPOSTA:

Apoio à criação de novos Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Consep -

no Estado.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 214 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha proposta  de  alteração da  ação  2033  -  Implementação de Ações  de

Policiamento Comunitário,  Prevenção Ativa e Segurança Cidadã -, do PPAG 2012-

2015,  para  garantir  o  apoio  à  criação  de  novos  Conselhos  Comunitários  de

Segurança Pública - Consep - no Estado.

AÇÃO:  2033  -  IMPLEMENTAÇÃO  DE  AÇÕES  DE  POLICIAMENTO
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COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.862/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da ação 4675 - Apoio à Organização Social Civil

de  Interesse Público  (Oscip)  Movimento  das Donas de Casa e  Consumidores de

Minas Gerais e cancelamento total dos recursos previstos na ação (R$ 834.396,00)

no total da receita estimada e despesa fixada no Projeto de Lei orçamentária (R$

68.101.631.673,00) por meio de emenda textual  ao artigo 2º  do Projeto de Lei  nº

3.471/12  -  LOA.  Com  o  cancelamento,  devem  ser  compatibilizados  os  quadros

demonstrativos da receita e despesa.

Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível da meta física

e financeira, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 178 -  FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS

CONSUMIDORES

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão da ação 4675 - Apoio à Organização Social Civil

de  Interesse Público  (Oscip)  Movimento  das Donas de Casa e  Consumidores de

Minas Gerais -, do PPAG 2012-2015, e cancelamento total dos recursos previstos.

AÇÃO: 4675 - APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

(OSCIP)  MOVIMENTO  DAS  DONAS  DE  CASA E  CONSUMIDORES  DE  MINAS

GERAIS

JUSTIFICAÇÃO:

A ação tem como finalidade apoiar a Organização Social Civil de Interesse Público

(Oscip) Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais.

Uma ação do Plano Plurianual de Ação Governamental não pode ser direcionada à

subvenção de uma Oscip  específica.  Trata-se  de  um  plano de  médio  prazo,  não
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havendo garantias que a organização terá titulação de Oscip durante todos os anos,

ou se cumprirá as exigências legais para obtenção de repasse e de recursos públicos

e a continuidade dos mesmos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.863/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Exclusão da ação 4126 - Subvenção do Seguro Rural e Cancelamento do Total de

Recursos Previstos na ação (R$ 1.137.000,00) no total da receita estimada e despesa

fixada no projeto de lei orçamentária (R$ 68.101.631.673,00) por meio de emenda

textual ao artigo 2º do projeto de lei nº 3.471/12 - LOA. Com o cancelamento, devem

ser  compatibilizados os quadros demonstrativos da  receita  e despesa,  não sendo

possível  a  exclusão,  propomos  a  maior  redução  possível  das  metas  físicas  e

financeiras, com o devido cancelamento da despesa.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão da ação 4126 - Subvenção do Seguro Rural -, do

PPAG 2012-2015, e cancelamento do total de recursos previstos.

AÇÃO: 4126 - SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL

JUSTIFICAÇÃO:

A ação visa fornecer seguro rural. Devemos ressaltar que o seguro rural não está

incluído na definição de "Bens Públicos" que é utilizada para justificar uma provisão

estatal, podendo ser fornecido pelo setor privado.

Existem  vários  tipos  de  seguro  e  operações  de  hedge  que  podem  ser

feitos/adquiridos, inclusive por meio do mercado de commodities, assegurando um

rendimento mínimo da produção. Infelizmente, ainda há uma baixa utilização de tais

mecanismos pelo produtor rural brasileiro, o que se deve, por um lado, aos auxílios

governamentais, que desincentivam o produtor a gastar com seguros, e, por outro, à
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provisão governamental, que desincentiva o crescimento e a expansão do mercado

de seguros privados.

Ressaltamos que a proposta não é abarcada pela vedação constante no artigo 160

da Constituição do Estado e artigo 35 da LDO/2012, uma vez que o cancelamento

proposto  não está  sendo  indicado/apresentado como recursos para  realização de

outras despesas, mas cancelado definitivamente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.864/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE:  Geraldo  Alves  do  Amaral  (Departamento  Municipal  de  Saúde

(Barbacena))

PROPOSTA:

Ampliar acessibilidade em hotéis, restaurantes, bares, feiras e hospitais.

Rede: Desenvolvimento Social e Proteção

Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para ampliar acessibilidade

em hotéis, restaurantes, bares, feiras e hospitais.

JUSTIFICAÇÃO:

Os usuários percebem a necessidade de melhorar a acessibilidade desses locais

para as pessoas com deficiência.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.865/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Exclusão da ação 1271 -  Minas  Legal  -,  e  cancelamento  do  total  dos  recursos

previstos nas diversas ações que o compõem (R$ 13.000.000) no total  da receita

estimada e despesa fixada no Projeto de Lei Orçamentária (R$ 68.101.631.673,00),
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por meio de emenda textual ao art. 2º do Projeto de Lei nº 3.471, de 2012 - LOA. Com

o cancelamento, devem ser compatibilizados os quadros demonstrativos da receita

corrente.

Não  sendo  possível  a  exclusão,  promover  a  maior  redução  possível  da  meta

financeira da ação.

Não  sendo  possível  a  redução,  alterar  a  finalidade  da  ação  para:  "favorecer  a

compreensão de que a sociedade é a verdadeira geradora dos recursos públicos,

devendo os governos serem austeros e transparentes em seus gastos, sob o olhar

vigilante da sociedade."

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 13 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão da ação 1271- Minas Legal  -, do PPAG 2012-

2015, e cancelamento do total dos recursos previstos.

AÇÃO: 1271 - MINAS LEGAL

JUSTIFICAÇÃO: O modelo do choque de gestão, iniciado em 2003, que levou o

Estado ao equilíbrio  fiscal  não a partir  de cortes  de  gastos,  mas de aumento de

receitas,  especialmente  tributária,  está  dando  sinais  de  esgotamento.  Com  o

crescimento  do  Estado,  o  crescimento  do  setor  privado  desacelerou  e,  com  ele,

também a arrecadação. Assim, o Estado de Minas vem criando ações para tentar

retomar o crescimento da receita, como por exemplo o "Torpedo Minas Legal", que

tenta combater a sonegação incentivando o consumidor a pedir nota fiscal.

No entanto,  isso  não garante  o  crescimento  econômico.  Quando se  paga mais

impostos, o setor privado passa a ter menos recursos disponíveis para investir em

seu  próprio  desenvolvimento.  Os  recursos  apropriados  pelo  governo  seriam

investidos com menor  comprometimento  com gastos correntes,  burocracia,  menor

tempo e maior acuracidade e eficiência alocativa se fossem utilizados pelo próprio

setor privado, garantindo um desenvolvimento econômico pleno e sustentável.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.866/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015



1240
____________________________________________________________________________

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda  ao PPAG para  exclusão  da ação  4680 -  Divulgação Governamental  e

cancelamento do total dos recursos previstos na ação (R$41.901.392,00) no total da

receita  estimada  e  despesa  fixada  no  Projeto  de  Lei  Orçamentária

(R$68.101.631.673,00) por meio de emenda textual ao artigo 2º do Projeto de Lei nº

3.471/12  -  LOA.  Com  o  cancelamento,  devem  ser  compatibilizados  os  quadros

demonstrativos da receita e da despesa.

Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível da meta física

e financeira, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

EMENTA:

Encaminha proposta de exclusão da ação 4680 - Divulgação Governamental -, do

PPAG 2012-2015, e cancelamento do total dos recursos previstos.

AÇÃO: 4680 - DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

JUSTIFICAÇÃO:

A ação tem como finalidade divulgar as ações governamentais, por vários meios

como imprensa, fomento a eventos e campanhas de propaganda.

A publicidade é um dos principais focos de corrupção e de controle de mídia hoje

utilizado  pelos  governos  de  todas  as  legendas  políticas.  Com  as  proibições  de

propagandas  de  cigarro,  infantil,  entre  outras,  a  maior  parte  das  receitas  das

empresas  de  imprensa  e  mídia  vem  dos  governos,  o  que  compromete  a

imparcialidade na divulgação de informações.

A publicidade governamental não é informação de utilidade pública, como são por

exemplo os anúncios de recall de montadoras, cujos filmes, de curta duração, apenas

divulgam  as  informações  estritamente  necessárias,  em  fundo  azul,  com  letras

brancas legíveis. A publicidade governamental conta com artistas famosos, músicas,

efeitos especiais e vários minutos de duração, sendo uma dispendiosa propaganda

eleitoral.
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O cidadão mineiro não pode ser obrigado a pagar por uma ação que prejudica seu

acesso à informação real e apenas beneficia políticos e partidos que se encontram no

poder. O estado de Minas deve se abster de tais ações e apoiar a tramitação, no

Congresso Nacional, do Projeto de Lei que visa limitar a publicidade governamental.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.867/2012

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015

- Exercício 2013 - Etapa Final

PROPONENTE: Pedro Abrão Marques Júnior (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Criar um programa em parceria entre a Seplag e a Secretaria de Estado de Saúde

visando  ao  aumento  das  políticas  públicas  de  saúde,  principalmente  na  área

preventiva, nos municípios mineiros mineradores.

REDE: 2 -

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração do PPAG 2012-2015, para criar um programa em

parceria entre a Seplag e a Secretaria de Estado de Saúde visando ao aumento das

políticas  públicas  de  saúde,  principalmente  na  área  preventiva,  nos  municípios

mineiros mineradores.

JUSTIFICAÇÃO:

O impacto das grandes mineradoras nos pequenos municípios é muito elevado e

muitas vezes o poder público local não possui estrutura suficiente para atender os

pacientes e elaborar políticas preventivas.

- À Comissão de Participação Popular.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.788/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade denominada Dynamis Social, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2012  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.788/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Dynamis Social, 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  19/4/2012),  o

parágrafo único do art. 13 veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e

associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será  destinado a  pessoa jurídica  qualificada  como Organização da

Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de

1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de alterar a sede da entidade

para o Município de Nova Lima, conforme foi deliberado pela assembleia geral de

19/4/2012.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.788/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º e na ementa, a expressão “Município de Belo Horizonte” por

“Município de Nova Lima”.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Glaycon  Franco  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.440/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep

- do Município de Campos Gerais.

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 3.440/2012 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública - Consep - com sede no Município de Campos

Gerais, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

colaborar  nas  atividades  de  segurança  pública  local,  com  vistas  a  dar  maior

eficiência, presteza e controle às ações em defesa da comunidade.

Para a consecução de seu objetivo,  o  Consep de Campos Gerais  congrega as

lideranças  comunitárias  do  Município  para  auxiliarem  no  planejamento  de  ações

integradas de segurança; propõe soluções para problemas ambientais e sociais;  e

desenvolve o espírito cívico e comunitário dos habitantes da cidade.

Constituindo-se em um canal privilegiado, por meio do qual as autoridades policiais

e de órgãos do sistema de defesa social podem ouvir a comunidade, a instituição

contribui para que tais organismos operem em função das aspirações da população.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como finalidade  adequar  o  texto  do  art.  1º  da  proposição  à  técnica

legislativa.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  se  outorgar  ao  Consep  de

Campos Gerais o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.440/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.483/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac - com sede no Município de Itabirito.

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 3.483/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  com  sede no  Município  de

Itabirito,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

propósito auxiliar os Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à readaptação

dos sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da Justiça na execução

da pena.

O  trabalho  desenvolvido  pela  instituição  visa  à  assistência  social,  à  promoção

humana, à promoção da educação, da saúde, do bem-estar, da profissionalização, da

recreação  e  da  difusão  da  cultura  entre  os  detentos,  buscando  possibilitar  sua

recuperação  e  reinserção  na  sociedade,  bem  como a  diminuição  dos  índices  de

criminalidade na região onde atua.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como finalidade  adequar  o  texto  do  art.  1º  da  proposição  à  técnica

legislativa.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Apac Itabirito, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.483/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.492/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Segurança Pública do

Centro-Oeste Mineiro, 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 3.492/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Profissionais  de  Segurança  Pública  do  Centro-Oeste  Mineiro,  com  sede  no

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

como escopo a prestação de apoio e assistência aos profissionais que representa.

Com  esse  propósito,  a  instituição  disponibiliza  assistência  jurídica  a  seus

associados;  luta  pela  instalação de uma sede  social  de  lazer  para  os  familiares;

auxilia com transporte de saúde; e mantém banco de alimentos e material escolar.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Profissionais de Segurança Pública do Centro-Oeste Mineiro, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.492/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.516/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos de Carrancas - Arca -, com

sede no Município de Carrancas.

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 3.516/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Artesãos de Carrancas - Arca -, com sede no Município de Carrancas, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para o

desenvolvimento da produção artesanal local e para a melhoria da qualidade de vida

dos habitantes daquela localidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  realiza  atividades  econômicas,  culturais,

desportivas,  ambientais  e  sociais;  apoia  o  artesão  e  o  produtor  caseiro;  cria

oportunidades de ocupação e geração de renda para seus associados; fomenta a

comercialização de produtos artesanais e a prestação de serviços nas áreas cultural

e  ambiental;  organiza  eventos  relacionados  com a  educação e  a  preservação do

patrimônio ambiental e cultural; promove cursos de qualificação e capacitação para o

mercado  de  trabalho;  estimula  a  exploração  sustentável  dos  recursos  turísticos

existentes na região.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  de

Artesãos de Carrancas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.516/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.530/2012

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 Beneficente  Evangélica  -  Abev -,  com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/11/2012  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 3.530/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Beneficente  Evangélica  -  Abev -,  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. 10, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas, sob qualquer forma; e, no art. 30, que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada como Organização

da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790,

de  1999,  que  tenha,  preferencialmente,  o  mesmo  objetivo  social  da  entidade
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dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.530/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Glaycon  Franco  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.533/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação ao hospital regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig

-, situado no Município de Barbacena.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

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 3.533/2012 pretende dar a denominação de Hospital Geral de

Barbacena Dr. José Américo ao hospital regional da Fundação Hospitalar de Minas

Gerais - Fhemig -, situado no Município de Barbacena.

Cabe ressaltar que o homenageado, natural do Município de Ressaquinha, estudou

no  Ginásio  Santo  Antônio,  no  Município  de  São  João  del-Rei,  e  graduou-se  em

Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, especializando-se

em Pediatria e Ginecologia.

Exerceu sua profissão em Barbacena, onde manteve consultório e foi médico da

Fábrica  Ferreira  Guimarães  e  da  Escola  Preparatória  de  Cadetes  do  Ar  -  Epcar.

Membro da  Academia  Mineira  de  Medicina,  foi,  ainda,  Diretor  da  Santa  Casa  de

Misericórdia e da Faculdade de Medicina de Barbacena.

Em reconhecimento aos serviços prestados ao Município pelo  renomado médico,
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educador  e  benfeitor  Dr.  José Américo Nunes de Resende,  consideramos  justa  e

meritória a pretensão de dar o seu nome ao hospital regional da Fhemig situado em

Barbacena.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem como finalidade adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.533/2012,

em  turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.745/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe institui a

Bolsa-Aprendiz  e  autoriza  que  empresas  instaladas  no  Estado  recrutem  menores

aprendizes  em  número  equivalente  a  até  5%  de  seu  quadro  de  funcionários  e

descontem o valor de meio salário mínimo, pago a título de bolsa, do ICMS devido ao

Estado.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 19/5/2011,  foi  a  proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Regimento  Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

O relator  apresentou requerimento  na reunião do dia 9/5/2012 em que solicitou

fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Emprego, bem como ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,

para que se manifestassem sobre a viabilidade técnica da proposição. As respostas

da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  Juventude,  da  Secretaria  de  Estado  de
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Fazenda e da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego encontram-se anexadas

ao processo.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  pretende,  nos  termos  de  seu  art.  1º,  autorizar  as

empresas instaladas no Estado a recrutarem adolescentes e jovens aprendizes na

faixa etária de 16 a 20 anos, em número equivalente a até 5% de seu quadro de

funcionários.

O art.  2º da proposição estabelece o regime dos aprendizes, dispondo que eles

permanecerão na empresa durante quatro horas por  dia, pelo período máximo de

doze meses. O artigo ainda determina que os aprendizes receberão bolsa equivalente

a meio salário mínimo.

Por sua vez, o art. 3º do projeto dispõe que o valor pago a título de bolsa ao jovem

aprendiz poderá ser deduzido do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS - devido pela empresa ao Estado.

Por fim, o art. 4º prevê que a empresa deverá se cadastrar junto à Secretaria de

Estado  de  Trabalho  e  Emprego,  que  ficará  responsável  pela  fiscalização  do

cumprimento das exigências contidas na lei.

Passamos à análise da proposição.

Primeiramente, ressaltamos que o trabalho do menor está disciplinado no art. 7º,

XXXIII, da Constituição da República, dispositivo de natureza proibitiva, que veda o

trabalho  noturno,  perigoso ou insalubre aos menores de  dezoito  anos  e qualquer

trabalho a menores de dezesseis, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze

anos.

O trabalho de aprendizagem constitui o processo de formação técnico-profissional a

que se submete o menor, objetivando qualificar-se para o mercado de trabalho. A

matéria,  em  nível  infraconstitucional,  encontra  disciplinamento,  basicamente,  na

Consolidação das Leis do Trabalho -CLT -, no Estatuto da Criança e do Adolescente

(Lei nº 8.069, de 1990), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de

1996) e em convenções e recomendações internacionais aprovadas pelo Brasil.

É oportuno salientar que o trabalho do aprendiz está detalhadamente disciplinado

pela Lei Federal nº 10.097, de 19/12/2000, que altera dispositivos da Consolidação
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das Leis do Trabalho - CLT. Essa norma legal criou a figura do aprendiz e estabeleceu

regras específicas para sua função, tais como tempo de contrato, horário de trabalho

e  remuneração,  além  da  obrigatoriedade  de  contratação  de  aprendizes  pelos

estabelecimentos nos casos e percentuais que fixa.

Trata-se de um contrato especial, com duração máxima de dois anos, tempo em

que  a  empresa  que  contrata  o  jovem  trabalhador  tem  também  a  obrigação  de

matriculá-lo numa escola de aprendizagem, cadastrada pelo Ministério do Trabalho e

Emprego - MTE.

Ao aprendiz são assegurados os direitos trabalhistas,  como carteira de trabalho

assinada, salário mínimo/hora e demais direitos trabalhistas, inclusive FGTS. Quanto

ao FGTS, a alíquota fica reduzida para 2%, nos termos do art. 2º da Lei 10.097, de

2000. A aprendizagem é ministrada pelas entidades integrantes do Sistema Nacional

de Aprendizagem - Senai, Senac, Senar, Senat e Sescoop. Caso essas não consigam

suprir a demanda, o serviço pode ser oferecido por entidades sem fins lucrativos,

registradas no Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente, que

tenham  por  objetivo  a  assistência  ao  adolescente  e  a  educação  profissional,  ou,

ainda, por Escola Técnica de Educação.

A condição de aprendiz é peculiar,  porque ela implica que o adolescente esteja

frequentando regularmente a escola e que, na sua vida profissional, o aprendizado e

o desenvolvimento pessoal e social sejam mais importantes que o aspecto produtivo.

Nos termos do art.  429 da CLT,  os  estabelecimentos de qualquer  natureza são

obrigados  a  empregar  e  matricular  nos  cursos  dos  Serviços  Nacionais  de

Aprendizagem um número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no

máximo,  dos  trabalhadores  existentes  em  cada  estabelecimento,  cujas  funções

demandem formação profissional.  Conforme o art.  432,  a duração do trabalho do

aprendiz  não  excederá  de  seis  horas  diárias,  sendo  vedadas  a  prorrogação  e  a

compensação de jornada.

Assim, a matéria de que trata o projeto se encontra inserida no ramo do direito do

trabalho, que é de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I,

da Constituição da República.

Ademais, no que tange ao conteúdo do art. 3º da proposição, que dispõe que o
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valor da bolsa paga ao jovem aprendiz poderá ser deduzido do valor do ICMS devido

pela  empresa,  salientamos  que  deverá  ser  observado  o  disposto  na  Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). A

LRF, em seu art. 14, dispõe que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício

de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada

de estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em que iniciar  sua

vigência  e  nos  dois  exercícios  subsequentes  e  atender  ao  disposto  na  Lei  de

Diretrizes  Orçamentárias.  Deve  ainda  ser  demonstrado  que  a  renúncia  foi

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e não afetará as metas de

resultados  fiscais  ou  deverá  a  proposta  estar  acompanhada  de  medidas  de

compensação, por meio de aumento de receita, o que não se verifica no caso em

análise.

Salientamos ainda que o projeto, caso não incorresse nesses vícios, estaria a criar

um programa de governo, inclusive com a atribuição de competências a um órgão do

Executivo (art. 4º), o que implica ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Embora  o  projeto  não  faça  alusão  expressa  ao  termo  "programa",  o  que  se

pretende,  dado  o  conteúdo  das  disposições  e  levando-se  em  conta  as  razões

constantes da justificação do autor, é instituir um programa de governo voltado para a

inserção de jovens no mercado de trabalho. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a

representação do ente político, a direção dos seus negócios e a administração da

coisa pública. A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são

atividades que integram o rol de competências do Executivo para realizar ações de

governo.

Sobre esse aspecto ressaltamos que, no âmbito do Estado foi criado, por meio da

Lei nº 14.697, de 30/7/2003, o Programa Primeiro Emprego. O programa tem como

diretrizes:  articulação com os programas federal,  municipal e de iniciativa privada;

prioridade para o segmento de jovens em situação de risco social, em especial de

regiões  com  menor  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -  do  Estado;

potencialização da capacidade geradora de emprego e renda do Estado, por meio de

instrumentos  de  incentivos  fiscais  e  creditícios  às  empresas  participantes  do

Programa;  promoção  da  inserção  de  jovens  no  mercado  de  trabalho  e  sua
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escolarização;  estímulo  ao  desenvolvimento  das  cooperativas  de  trabalho  e  das

micro, pequenas e médias empresas, bem como das propriedades do setor rural, das

entidades sem fins lucrativos, dos profissionais liberais ou autônomos; fortalecimento

da participação da sociedade no processo de formulação de políticas e ações de

geração de trabalho e de renda no Estado.

Nos  termos  do  art.  14  do  Decreto  43.706,  de  18/12/2003,  que  regulamentou o

programa estadual, o empregador participante do programa faz jus ao reembolso de

2/3 de meio salário mínimo por estagiário contratado.

No que tange à atribuição de competências a órgão do Executivo, observamos que

o art. 4º do projeto, ao determinar que a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das exigências contidas na lei,

vai de encontro ao disposto no art. 66, inciso III, alíneas “e” e “f”, e o art. 90, inciso

XIV,  ambos  da  Constituição  Estadual.  Isso  porque  ele  acaba  por  criar  e  definir

atribuições de secretaria pertencente ao Poder Executivo.

O  art.  90,  inciso  XIV,  da  Constituição  Estadual,  estabelece  que  compete

privativamente ao Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização

e a atividade do Poder Executivo. Por sua vez, o art. 66, inciso III, alíneas “e” e “f”, da

Constituição  Estadual  estabelece  ser  de  iniciativa  exclusiva  do  Chefe  do  Poder

Executivo projeto de lei que trate sobre a estruturação e a organização de secretarias

e demais órgãos da Administração Pública.

Sendo assim, de acordo com a Constituição Estadual, somente o Chefe do Poder

Executivo pode deflagrar processo legislativo que tenha como matéria a definição das

atribuições e da forma de estruturação das suas secretarias e dos seus órgãos.

Por  fim,  cumpre  trazer  à  baila  as  manifestações  das  Secretarias  de  Estado de

Esporte e Juventude, de Fazenda, de Trabalho e Emprego e do Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e Adolescente, em resposta à diligência requerida por esta

Comissão. Vejamos alguns trechos da nota técnica encaminhada pela primeira:

“(...)não restam dúvidas quanto ao valor social da medida, justamente por buscar

fomentar e promover políticas de inserção social de jovens.

No entanto, em seu aspecto jurídico, mais especificamente no que diz respeito à

incidência tributária - benefício fiscal, entendemos que o projeto em comento afronta
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as  normas  constitucionais  que  tratam  do  imposto  sobre  operações  relativas  à

circulação de mercadorias - ICMS.

Isso  porque,  para  a  concessão  de  isenção  de  ICMS  é  preciso  que  ocorra

deliberação  conjunta  dos  Estados  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, conforme previsão do art. 155, P. 2º, inciso XII, alínea 'g' da

Constituição Federal (…)

Ademais,  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LC  nº  101/05,  exige  que  sejam

preenchidas  as  condições  dispostas  em  seu  art.  14,  que  trata  da  concessão  ou

ampliação  de  incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária,  as  quais  não  foram

consideradas nesse projeto.”

A Secretaria de Estado de Fazenda, após citar o Programa Nacional de Estímulo ao

Primeiro Emprego - PNPE -, substituído pelo Projovem, bem como a Lei Federal nº

10.097,  de  2000,  a  Lei  da  Aprendizagem,  salienta  que “não se  justifica  qualquer

proposta no sentido de renunciar receita tributária para compensar problema social

relacionado com a inserção do jovem no mercado de trabalho, na medida em que

este já compõe o conjunto de ações permanentes mantidas pelo poder público”. Além

disso, ressalta que o projeto não atende ao disposto na Lei  de Responsabilidade

Fiscal e que não há convênio aprovado do âmbito do Confaz.

A  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  informou  que  os  programas

implementados  em  seu  âmbito  têm  direcionamento  prioritário  para  o  público

jovem/primeiro emprego, desde que desempregados e em vulnerabilidade social.

Em nota técnica, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, após

citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a lei federal que cuida da

aprendizagem, manifestou-se pela rejeição do projeto devido ao entendimento de que

ele “não deixa claro em que condições os jovens seriam contratados, e, embora a

iniciativa atenda a clamores elevados da política econômica e social, não traz em seu

conteúdo qualquer mecanismo de proteção ao adolescente”.

Dessa  forma,  embora  seja  louvável  a  medida,  são  patentes  os  vícios  de

inconstitucionalidade do projeto.

Por outro lado, tendo em vista o objetivo da proposta, entendemos que a Lei nº

18.136,  de  14/5/2009,  que  institui  a  Política  Estadual  de  Juventude  e  dá  outras
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providências,  possa  ser  alterada  para  prever,  entre  os  objetivos  e  diretrizes  da

política, a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Dessa forma,  apresentamos  substitutivo  ao  final,  alterando a  Lei  nº  18.136,  de

2009.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.745/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política Estadual de

Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  inciso  I  do  art.  2º  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação  e  fica

acrescentado ao artigo o inciso V que segue:

“Art. 2º - (…)

I - promover o desenvolvimento integral dos jovens nos aspectos humano, familiar,

social, educacional, econômico, profissional, cultural e desportivo;

(…)

V - promover a inserção de jovens no mercado de trabalho.”.

Art. 2º - O art. 3º passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“VII - a valorização do trabalho dos jovens.”.

Art. 3º - O art. 5º passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

“VIII  -  viabilizar,  por  meio  da  articulação  entre  vários  órgãos,  a  concessão  de

incentivos  de natureza fiscal  às empresas instaladas no Estado que promovam a

inclusão de jovens no mercado de trabalho.”.

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.203/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria da Deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe regulamenta o uso

de canetas “laser”, proibindo sua venda para menores de dezoito anos e seu uso por

estes no Estado, e dá outras providências.

Publicado  no  "Diário  do  Legislativo"  de  15/7/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 2.420/2011, de autor ia do Deputado Leonardo Moreira,

que restringe a venda de canetas “laser” no Estado.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre seus

aspectos constitucionais, jurídicos e legais, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe, nos termos de seu art. 1º, que as canetas ou

apontadores “laser” serão usados exclusivamente para exibir, mostrar ou apontar em

aulas ou palestras expositivas e atividades afins. Além disso, estabelece a potência

máxima dos equipamentos. Dispõe, ainda, que é responsabilidade dos fabricantes a

apresentação de informações claras e precisas sobre a forma correta de uso e os

riscos do uso indevido desses equipamentos.

Em seu art.  2º,  proíbe a sua venda para menores de 18 anos e estabelece as

penalidades para aqueles que infringirem as disposições da lei.

Em sua justificação,  a  autora  ressalta  os  perigos  da  utilização inadequada  das

canetas e apontadores “laser”,  citando os riscos de apontá-los diretamente para o

olho humano. Como exemplo desse uso indevido, cita casos ocorridos em partidas de

futebol e em pousos e decolagens de aviões. Assim, o projeto visa à proteção da

saúde e à segurança pública.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa, uma vez que a matéria

não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, previstas no art.

66 da Constituição do Estado.

Também não encontramos impedimento no que se refere à competência material do
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Estado para  legislar  sobre a  matéria,  na  medida  em  que é  sua competência,  no

âmbito da legislação concorrente, legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24,

XII). Além disso, nos termos do art. 144 da Constituição da República, a segurança

pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Ressaltamos, no entanto, que certos  pontos do projeto devem ser  aprimorados,

razão pela qual apresentamos o substitutivo ao final redigido.

Primeiramente, observamos que o conteúdo do § 2º do art. 1º do projeto, que trata

do dever  de informação ao consumidor,  já encontra previsão no art.  31 da Lei nº

8.078, de 11/9/90 - Código de Defesa do Consumidor. Assim, dada a ausência de

inovação no mundo jurídico, faz-se necessária sua supressão.

No que tange à potência máxima dos equipamentos, entendemos que a sua fixação

deve levar em conta os diversos fins a que são destinados os dispositivos “laser”.

Assim,  dada  a  necessidade  de  elementos  técnicos  específicos  para  que  sejam

estabelecidos  tais  padrões,  bem  como  a  rápida  e  constante  evolução  de  áreas

ligadas  à  tecnologia,  a  fixação  de  tais  parâmetros  não  deve  ser  objeto  de  lei.

Observamos, ainda, que optamos por suprimir a proibição de venda para menores de

18  anos,  apresentando  no  substitutivo  uma  abrangência  mais  ampla,  prevendo

penalidades  para  qualquer  utilização  que  prejudique  ou  coloque  em  risco  a

integridade física das pessoas.

Além disso,  no que se refere às sanções previstas no projeto,  observamos que

devem ser feitas algumas adequações, como a exclusão da penalidade de cassação

de alvará. Isso porque compete aos Municípios disciplinar a exploração de atividade

de  estabelecimento  comercial,  expedindo  alvará  ou  licença  para  regular  seu

funcionamento.  Trata-se de assunto de interesse local,  consoante  o  art.  30,  I,  da

Constituição  da  República,  não  cabendo  ao  Estado  interferir  na  atividade  do

Município,  ao  qual  compete  tanto  a  expedição  como  a  cassação  do  alvará  de

funcionamento. A referência ao art. 29 do Código Penal também deve ser suprimida,

uma vez que se trata de norma de natureza penal, que cuida da forma como serão

aplicadas as penas quando configurada uma conduta tipificada naquele regramento.

Tendo em vista que estamos tratando de uma infração administrativa, mantivemos a
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pena de multa e de apreensão do equipamento.

Ressaltamos que, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de 2003,

esta Comissão também deve se manifestar sobre o Projeto de Lei n° 2.420/2011,

anexado  à  proposição.  Em  razão  da  semelhança  com  a  proposição  principal,

optamos  por  apresentar  um  substitutivo  incorporando  disposições  de  ambas  as

propostas, visando à eficácia da medida e tendo em vista a técnica legislativa.

Por  fim,  ressaltamos  que  a  análise  dos  aspectos  de  mérito  será  realizada  em

momento oportuno pela comissão competente. A conveniência da medida e a sua

efetividade  frente  a  eventual  venda  dos  produtos  a  que  se  refere  o  projeto  no

comércio informal devem ser analisadas pela comissão de mérito competente.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.203/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a utilização de canetas e apontadores “laser” no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O uso de canetas ou apontadores “laser” que perturbe a tranquilidade ou

coloque em risco  a segurança ou a  saúde das  pessoas fica sujeito  às  seguintes

penalidades:

I - apreensão dos equipamentos;

II - multa de dez a cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -,

conforme dispuser regulamento.

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique -  Gustavo

Valadares - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.669/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe “institui o

Polo Fruticultor de Morango do Setor da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e dá
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outras providências”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  24/11/2011,  a  proposição  foi  analisada

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.  A  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  opinou

favoravelmente  à  aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  com  as

Emendas nºs 1 a 5, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão avaliar a matéria nos termos do art. 102, VII, “d” do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise, em sua forma original, visa instituir o Polo Fruticultor de

Morango  do  Setor  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento.  Segundo  o  texto

apresentado  pelo  proponente,  integrariam  o  citado  polo  os  Municípios  de  Bom

Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Cambuí,

Camanducaia, Conceição dos Ouros, Consolação, Córrego do Bom Jesus, Espírito

Santo  do  Dourado,  Estiva,  Extrema,  Gonçalves,  Inconfidentes,  Itapeva,  Munhoz,

Paraisópolis,  Pouso Alegre,  Sapucaí-Mirim,  Senador  José Bento,  Tocos do Moji  e

Toledo, sendo apontado o Município de Senador Amaral como sede.

A  matéria  visa  estabelecer  que  as  cooperativas,  associações  e  produtores

individuais instalados nos Municípios do Polo Fruticultor receberão incentivos fiscais,

assistência  técnica  e  outros  benefícios,  com  o  objetivo  de  estimular  o

desenvolvimento socioeconômico da região.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça informou que já

existe  em  âmbito  estadual  o  Programa  Mineiro  de  Incentivo  à  Fruticultura,

estabelecido pela Lei nº 12.998, de 1998. Ressaltou que a concessão de incentivo

fiscal é disciplinada pela Constituição da República, de forma incompatível com o que

pretende  a  matéria.  Além  disso,  considerou  inócuo  o  art.  5º  da  proposição,  que

estabelece que os Municípios que integram o Polo Fruticultor concederão incentivos

fiscais, pois o Município é entidade político-administrativa autônoma. Por fim, indicou

que o art. 9º, que fixa prazo de regulamentação, é desnecessário, pois se trata de

prerrogativa do Poder Executivo. De forma a aperfeiçoar a matéria, aquela Comissão
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apresentou o Substitutivo nº 1.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  baixou  a

proposição  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa. Aquele órgão manifestou-se favoravelmente ao projeto na

forma do Substitutivo nº 1, destacando que a instituição do referido polo “promoverá o

crescimento  socioeconômico de produtores e  dos seus respectivos municípios”.  A

Seapa sugeriu ainda aperfeiçoamentos relacionados à redação do substitutivo e à

terminologia nele empregada.

Em seu parecer, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial destacou que

o  Substitutivo  nº  1  tem  teor  semelhante  ao  da  Lei  nº  12.998,  estabelecendo  os

objetivos do polo a ser criado, bem como as competências do Poder Executivo para

sua administração. A análise da Comissão, semelhantemente à da Seapa, concluiu

que a implementação das medidas previstas no substitutivo ”acarretará uma melhor

organização da cadeia produtiva do morango no Sul do Estado”.

Como forma de aperfeiçoar o projeto, a Comissão, além de acatar as sugestões

apresentadas pela Seapa, fez correções referentes à distribuição espacial do projeto.

Destacou  que  a  localização  do  polo  em  estudo  é  no  sul  do  Estado,  não  tendo

abrangência estadual,  o que justificaria  a alteração da sua denominação. Afirmou,

ainda,  não  existir  uma  “microrregião  de  Senador  Amaral”,  uma  vez  que  esse

Município se encontra na microrregião de Pouso Alegre.

Assim, considerando os méritos da matéria, e no intuito de acatar as sugestões da

Seapa e proceder às correções necessárias, a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial opinou favoravelmente à sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1

com as Emendas nºs 1 a 5, que apresentou.

No que é próprio da análise desta Comissão, cumpre destacar as responsabilidades

que  a  versão  aperfeiçoada  da  matéria  busca  atribuir  ao  Poder  Executivo,

relacionadas no art. 3º do Substitutivo nº 1, aqui apresentado já com a Emendas nºs 4

e 5, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial:

“Art. 3º - Compete ao Poder Executivo:

I - promover o zoneamento edafoclimático do Estado, identificando, por região, as

áreas propícias ao cultivo do morango;
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II - implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas,

empresas,  cooperativas  e  associações  de  produtores,  com  vistas  a  subsidiar  o

processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

III - elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem

como do uso de agrotóxicos;

V  -  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a

assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores de morango, sendo esta gratuita

para a agricultura familiar;

VII  -  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de comercialização;

VIII  -  criar  mecanismos  que  propiciem  tratamento  tributário  diferenciado  para  a

instalação de agroindústrias do morango nas áreas de concentração de produção da

fruta;

IX  -  propor,  nas  instituições  bancárias  oficiais,  linhas  de  crédito  especiais  para

investimento, custeio e modernização da cultura do morango”.

As  disposições  contidas  nos  incisos  I  a  VIII  dizem  respeito  a  uma  mera

reorganização administrativa de atividades já desenvolvidas pelo Sistema Estadual de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Dessa forma, visam tornar

mais efetivas, quanto à cultura do morango, rotinas e atividades que, em geral, já são

realizadas. Assim, não devem gerar repercussões orçamentárias.

Já o inciso IX, na redação original do Substitutivo nº 1, visa “criar, nas instituições

bancárias  oficiais,  linhas  de  crédito  especiais  para  investimento,  custeio  e

modernização da cultura do morango”. Ora, a instituição bancária oficial do Estado de

Minas Gerais é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. Por meio da

linha de crédito BDMG Rural, aquela empresa já oferece produtos específicos para

financiamento dos agricultores de Minas Gerais. A criação de uma linha de crédito

específica para o atendimento aos produtores de morango, na opinião desta relatoria,

independeria de previsão legal.

Além disso, parece-nos que definir  em lei  a criação de uma linha específica de
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crédito poderia limitar a atividade daquela entidade. Cabe lembrar que o BDMG tem

concorrência de outras firmas, privadas e de capital misto, como é o caso do Banco

do Brasil, que também atuam no crédito agrícola, e a criação, por lei, de linha por

demais específica poderia resultar em menor agilidade, com impactos deletérios para

o o Banco de Desenvolvimento.

Já na redação proposta pela Emenda nº 5, o comando do inciso IX fica alterado

para “propor, nas instituições bancárias oficiais...”. Ora, instituir a obrigação de que o

Poder  Executivo  proponha  a  suas  próprias  entidades  a  criação  de  uma linha  de

crédito específica parece pouco razoável.  O comando legal deve ser imperativo e

efetivo, ou, não sendo reconhecida a necessidade de instituição de certo comando,

deve a lei se abster de implementá-lo.

Assim,  independentemente  de  repercussão  orçamentária,  parece-nos  adequado

suprimir o inciso IX, o que fazemos pela apresentação da Emenda nº 6, cuja eventual

aprovação prejudicará a Emenda nº 5. Julgando, entretanto, razoáveis as finalidades

pretendidas  pelo  autor,  sugere  esta  Comissão que  o  Deputado proponente  envie

requerimento ao BDMG, para que estude a implantação de linha de crédito específica

para  a cultura  do  morango.  A criação  dessa linha  específica,  sem que haja  uma

obrigação legal, resultará em benefício aos produtores, sem, no entanto, criar uma

vinculação desnecessária para aquele banco.

Assim, considerando o exposto acima e os pareceres favoráveis das Comissões

que antecederam a esta, a provável inexistência de repercussões orçamentárias, e

ainda os aperfeiçoamentos trazidos pelo Substitutivo nº 1, somos favoráveis à sua

aprovação.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.669, de 2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  4,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, e a Emenda nº 6, apresentada a seguir, e pela rejeição da Emenda nº

5. Se aprovada a Emenda nº 6, fica prejudicada a Emenda n° 5.

EMENDA Nº 6

Suprima-se o inciso IX do art. 3º.
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Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Hélio Gomes - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.411/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 3.411/2012 institui o

cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública

estadual.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Compete agora a esta Comissão pronunciar-se acerca do mérito da proposição,

conforme o disposto no art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise objetiva instituir  o  cadastro de fornecedores impedidos de

licitar  e  contratar  com  a  administração  pública  estadual.  Cuida-se  de  incluir,  no

referido  cadastro,  o  nome de  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  não  cumprirem  ou

cumprirem irregularmente cláusulas contratuais, que retardarem imotivadamente ou

paralisarem  obras,  serviços  ou  fornecimento  de  bens,  sem  justa  causa  e  prévia

comunicação à administração, que venderem mercadoria falsificada ou deteriorada,

que  prestarem  serviços  de  baixa  qualidade,  entre  outras  práticas  danosas  ao

interesse público. Trata-se, pois, de iniciativa voltada para a coibição de fraudes nas

licitações públicas.

Ocorre  que  já  há  no  Estado  uma  lei  que  versa  sobre  a  matéria  veiculada  na

proposição.  Trata-se  da  Lei  nº  13.994,  de  18/9/2001,  que  institui  o  cadastro  de

fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual.

Tal diploma normativo apresenta um conteúdo praticamente idêntico ao da proposição

em exame, salvo em relação a algumas disposições.

Assim, ao ensejo do exame da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta  deixou  consignado  que  a  maior  parte  das  disposições  do  projeto  não  tem

conteúdo  inovador.  Quanto  àquelas  que  trazem  inovação  jurídica,  a  maior  parte

refoge do campo de competência do Estado para editá-las, à exceção do dispositivo
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que assegura aos órgãos e entidades da administração pública estadual e a qualquer

interessado  o  livre  acesso  ao  cadastro  de  fornecedores  impedidos  de  licitar  e

contratar com o poder público. A lei atual não prevê que tal acesso seja franqueado a

qualquer interessado, o que é acrescido pela proposição. Assim, a referida Comissão

concluiu  pela  constitucionalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

estende a prerrogativa de acesso ao cadastro também a qualquer interessado.

Entendemos pertinente tal medida, visto que esta tende a ampliar  ainda mais o

princípio  da  publicidade,  que há de informar  a  atuação da administração pública,

sobretudo em matéria de procedimento licitatório e de contratação pública, quando

então o proceder estatal deve pautar-se pela máxima transparência.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.411/2012 na

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Lafayette de Andrada - Duilio

de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.490/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Carlos  Pimenta,  a  proposição em epígrafe  “acrescenta

dispositivos à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo

administrativo  no  âmbito  da  administração  pública  estadual,  para  dispor  sobre  o

direito de acesso à informação”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento  visa  acrescentar  os  arts.  5º-A,  5º-B e  5º-C à  Lei  nº
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14.184, de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, os quais

versam sobre o direito de acesso à informação, com fulcro na Lei Federal nº 12.527,

de 2011, que contém regras gerais sobre a matéria.

O art.  5º-A enumera os deveres do órgão ou entidade pública para promover  a

divulgação, em local de fácil  acesso, de informação de interesse coletivo por eles

produzida  ou  custodiada,  entre  as  quais  se  destacam  as  seguintes:  registro  das

competências e estrutura organizacional do órgão; orientação sobre a lei de acesso à

informação; dados para o acompanhamento de programas e ações governamentais;

registro das despesas; e informações relativas a procedimentos licitatórios.

O art. 5º-B torna obrigatória, por parte dos serviços de atendimento ao cidadão, a

disponibilização  de  formulários  padronizados  de  requerimento  de  acesso  à

informação e de direito de certidão, no intuito de proporcionar mais comodidade aos

interessados.  Ademais,  determina  a  prioridade  de  acesso  às  informações

indispensáveis à tutela judicial ou administrativa atinente a direitos fundamentais em

relação aos demais processos administrativos que tramitam na administração pública.

O art.  5º-C obriga os Poderes do Estado a expedirem regulamentos específicos

para  o  pleno  atendimento  do  acesso  à  informação  de  que  trata  os  dispositivos

constitucionais pertinentes e a Lei Federal nº 12. 527.

Em linhas gerais,  o  projeto reproduz dispositivos  da mencionada Lei  Federal  nº

12.527 e do Decreto Estadual nº 45.969, de 2012, o qual regulamenta o acesso à

informação no âmbito do Poder Executivo.

Apesar  da  louvável  preocupação  do  autor  com  a  efetivação  do  acesso  à

informação, o que é plenamente compatível com o regime democrático e a cidadania,

o  projeto  não  inova  a  ordem  jurídica  estadual.  A  novidade,  juntamente  com  a

generalidade e a abstração, é uma característica básica da lei em sentido material,

razão  pela  qual  o  ato  legislativo  que  não  introduz  direito  novo  nem  poderia  ser

considerado lei em sentido estrito.  Assim, além de estabelecer comandos gerais e

impessoais,  a norma jurídica deve inovar o ordenamento positivo do Estado,  seja

alterando  disposições  legais  preexistentes,  seja  acrescentando  outros  comandos

jurídicos vinculantes para seus destinatários ou simplesmente revogando diplomas

legais anteriores.
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Lei que reproduz comandos constitucionais ou preceitos de outras normas jurídicas,

ainda que se valendo de termos diferentes para expressar a mesma realidade, foge

da concepção clássica da lei  material,  que é tradicionalmente definida como o ato

normativo genérico, abstrato e inovador. Não basta, portanto, que a norma aprovada

pelo Parlamento seja impessoal (destinatários indeterminados) ou que a situação de

aplicação se renove, o que é peculiar aos atos abstratos. É indispensável que suas

disposições estabeleçam direito novo e alterem situações jurídicas precedentes, sob

pena de subverter a concepção material da lei.

Por outro lado, as normas que disciplinam o acesso à informação devem ser objeto

de lei autônoma, a ser regulada em diploma normativo específico e abrangente, tal

como  ocorreu  no  plano  federal,  por  meio  da  mencionada  Lei  nº  12.527.  Assim,

analisando a matéria sob a ótica da sistematização e consolidação das leis, não se

nos afigura razoável introduzir na lei mineira que disciplina o processo administrativo

algumas  disposições  relativas  a  acesso a  informações  e  omitir  outros  comandos.

Além disso, cada Poder, bem como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, goza

de autonomia para tratar do assunto por ato normativo próprio de forma a garantir o

direito de acesso à informação, a exemplo do que foi feito no âmbito do Executivo

mineiro, por meio do Decreto nº 46.969.

Finalmente,  saliente-se  que  a  Lei  Federal  nº  12.527  contém  diretrizes  básicas

vinculantes para os Estados e os  Municípios,  não havendo razão para repetir,  no

plano normativo estadual, prescrições que, por sua natureza imperativa e genérica,

dispensam reprodução.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.490/2012.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

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

Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório
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Por meio da Mensagem nº 311/2012, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que “institui a Gratificação de Incentivo

à Pesquisa e Docência e a Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino, no âmbito

da Fundação João Pinheiro,  cria  a carreira de Médico da Área de Defesa Social,

institui regime de remuneração por subsídio para a carreira de Professor de Ensino

Médio e Tecnológico da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais,

reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto de

Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/10/12,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a Comissão de Constituição e  Justiça  emitiu  seu parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir  parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do art. 102, I, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  objetiva,  precipuamente,  instituir  a  Gratificação  de

Incentivo à Pesquisa e Docência - Giped - e a Gratificação de Função de Pesquisa e

Ensino - GFPE -, no âmbito da Fundação João Pinheiro, criar a carreira de Médico da

Área de Defesa Social, instituir regime de remuneração por subsídio para a carreira

de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico  da  Fundação  de  Educação  para  o

Trabalho de Minas Gerais, reajustar os valores das tabelas de vencimento básico das

carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, estender

a  Gratificação de Desempenho da Carreira  de  Professor  de  Educação Superior  -

GDPES - aos servidores em efetivo exercício na Fundação Helena Antipoff - FHA - e

dar outras providências.

A Giped será atribuída, mensalmente, a partir de outubro de 2012, aos ocupantes

de cargo de provimento efetivo e aos detentores de função pública da carreira de

Pesquisador em Ciência e Tecnologia, lotados e em efetivo exercício na Fundação

João Pinheiro -  FJP. Nos termos do projeto a gratificação será composta de uma
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parcela fixa e de outra variável, observada, entre outros requisitos, a avaliação de

desempenho do servidor. A fórmula de cálculo para o pagamento da gratificação está

estabelecida nos Anexos I e II da proposição.

Ressalte-se que a Giped integrará a remuneração de contribuição previdenciária a

que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, para fins

de incorporação aos proventos de aposentadoria e pensões, observado o prazo de

percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de

2002.

O projeto institui também a GFPE, devida aos ocupantes de cargo de provimento

efetivo e aos detentores de função pública das carreiras de Técnico em Atividades de

Ciência e Tecnologia e Gestor em Ciência e Tecnologia, lotados e em efetivo exercício

na FJP. Ressalte-se que a referida gratificação está graduada em quatro níveis, em

razão da complexidade das atribuições, cujos níveis e valores são os estabelecidos

no Anexo III da proposição.

É importante ressaltar que o projeto, ao propor alterar o requisito de escolaridade

do  nível  III  da  carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia  da  FJP,  visa

possibilitar  que os Pesquisadores em Ciência e Tecnologia que possuem título de

pós-graduação “lato sensu” sejam promovidos ao nível III da carreira.

O projeto propõe ainda a supressão da exigência de requerimento para promoção

nas carreiras da educação básica. Para tanto, altera-se o parágrafo único do art. 16

da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004. Todavia, ao alterar tal dispositivo legal o

projeto  deixa  de  estabelecer  qual  será  o  procedimento  para  a  concessão  da

promoção.  Para  melhor  elucidar  a  questão  já  aprimorada  no  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, apresentamos a Emenda nº 1

ao substitutivo, que prevê que, uma vez cumpridos os requisitos previstos na lei, o

servidor  fará  jus  à  promoção  que  terá  o  seu  procedimento  disciplinado  em

regulamento.

O projeto propõe ainda reajuste dos valores da Gratificação Especial devida ao

ocupante de cargo de Comandante de Avião a Jato, Comandante de Avião, Piloto de

Helicóptero e Primeiro Oficial de Aeronave. Para tanto altera o Anexo XLII do Decreto

nº 37.482, de 27 de outubro de 1995, com a redação dada pelo Anexo IX da Lei nº
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18.802, de 31 de março de 2010. Conforme justifica o Governador do Estado, na

exposição de motivos, tal proposta tem o intuito de promover um reajuste semelhante

aos concedidos à maioria das carreiras do Poder Executivo nos meses de outubro de

2011 e abril de 2012, previstos na lei que estabelece diretrizes e parâmetros para a

política remuneratória dos servidores públicos.

Destaque-se também que o projeto institui  a remuneração na forma de subsídio

para o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de

Ensino Médio e Tecnológico de que trata o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13

de janeiro  de  2005,  lotado na Fundação de Educação para  o Trabalho  de  Minas

Gerais - Utramig.

O regime de subsídio instituído no projeto é bastante semelhante ao regime de

subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  do  Poder

Executivo.  Segundo  a  exposição  de  motivos  que  acompanha  a  proposição,  o

parâmetro para o estabelecimento da tabela de vencimentos da referida carreira de

Professor  foi  o  mesmo  adotado  para  o  Especialista  em  Educação  Básica  da

Secretaria de Estado de Educação.

O projeto estabelece as regras para o posicionamento do servidor na respectiva

carreira,  considerando  para  tanto  a  carga  horária,  e  fixa  critérios  para  o

posicionamento no nível e grau, de acordo com a nova tabela de subsídio. Também o

tempo de serviço será considerado no posicionamento do servidor. Os interstícios de

tempo  de  efetivo  exercício,  para  cada  categoria  de  servidor,  estão  previstos  no

projeto.

Registre-se que o posicionamento previsto no projeto deverá resultar em acréscimo

de, no mínimo, cinco por cento sobre a remuneração devida ao servidor em 31 de

dezembro de 2012.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que o projeto, embora tenha estabelecido

uma nova tabela remuneratória, na forma de subsídio, para o Professor de Ensino

Médio e Tecnológico da Utramig, não estabeleceu a respectiva carreira. Tal ajuste foi

feito no Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça com respaldo em

informações prestadas por técnicos do Poder Executivo.

O art. 13 do projeto garante ao servidor do cargo de Professor de Ensino Médio e
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Tecnológico lotado na Utramig, cuja remuneração passa a ser na forma de subsídio,

em  exercício  de  cargo  de  provimento  em  comissão,  as  opções  remuneratórias

estabelecidas na legislação específica, vale dizer, ele poderá optar pela remuneração

do cargo em comissão ou pelo  recebimento  do  subsídio  acrescido  de  percentual

estabelecido em lei.

Ressalte-se, ainda, que o projeto, nos seus arts. 14 e 15, prevê que os valores do

subsídio serão reajustados anualmente, condicionado ao disposto no art. 4º da Lei nº

19.973, de 27 de dezembro de 2011, que estabelece diretrizes e parâmetros para a

política remuneratória dos servidores públicos da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo e dos militares e dá outras providências.

Cuida ainda o projeto de criar 5.291 cargos da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário.  Dessa forma,  a  referida  carreira  passa a  ser  composta  por  18.656

cargos. Também nesse aspecto, vale mencionar que o Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, aprimorou a proposição estabelecendo de forma clara o

total de cargos criados no art. 17 do projeto.

Outra medida que merece destaque é a instituição da carreira de Médico da Área

de Defesa Social, que integra o Grupo de Atividades de Defesa Social, de que trata o

art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004. Alega o Governador do Estado, na

exposição de motivos que acompanha o projeto, que “o objetivo da proposta é a

criação de vagas  específicas  para  profissionais  da  medicina  e  a  fixação  de uma

remuneração que permita atrair e reter tais profissionais, para prestar assistência nas

unidades prisionais”. Alega ainda que “tal medida se faz necessária tendo em vista

que o quantitativo de médicos da SEDS é insuficiente para o atendimento à saúde da

população penitenciária e está muito distante do padrão recomendado pela Portaria

Interministerial nº 1777/GM dos Ministérios da Saúde e da Justiça”.

As atribuições da referida carreira estão previstas no art. 33 do projeto, que propõe

a alteração da tabela constante no item III.1 do Anexo III da Lei nº 5.301, de 2004.

Para a criação da carreira de Médico da Área de Defesa Social, o projeto propõe a

transformação de 22 cargos da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, em

22 cargos da carreira de Médico da Área de Defesa Social; a criação de 178 cargos

de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Médico  da  Área  de  Defesa  Social;  a
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transformação em cargos da carreira de Médico da Área de Defesa Social dos cargos

correspondentes às  funções públicas da carreira de  Analista Executivo  de Defesa

Social, cujos detentores no exercício da função de médico tiverem sido efetivados em

decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do ADCT, acrescentados pela Emenda à

Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001; e o ingresso na carreira de Médico da

Área  de  Defesa  Social  dos  servidores  efetivados  em  decorrência  da  Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, em exercício da função de médico,

cujos cargos estiverem lotados na Seds.

Trata  ainda  o  projeto,  em  seu  art.  28,  do  posicionamento  dos  servidores  que

passaram para a inatividade em cargo de Analista Executivo de Defesa Social, na

função de médico, e que fazem jus à paridade. Serão eles posicionados na carreira

de Médico da Área de Defesa Social para fins da percepção de proventos, aplicando-

se, também, essa regra para fins de revisão de pensão.

Os servidores que terão o seu cargo transformado nos termos do projeto, assim

como  o  servidor  inativo,  serão  posicionados  por  meio  de  resolução  conjunta  da

Seplag e da Seds na nova carreira. O posicionamento terá vigência a partir de 1º de

janeiro de 2013 e dar-se-á em nível e grau equivalentes àqueles em que o servidor

estiver  posicionado na carreira de Analista Executivo de Defesa Social  em 31 de

dezembro de 2012.

É importante ressaltar que a remuneração do pessoal contratado para a prestação

de serviço de médico celebrados com a Seds, nos termos da Lei nº 18.185, de 4 de

junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender

a necessidade temporária de excepcional interesse público, passará a corresponder à

remuneração do cargo de Médico da Área de Defesa Social, que ora se propõe criar,

correspondente à carga horária prevista no contrato e à escolaridade exigida.

O projeto prevê ainda o reajuste de 30,23%, a partir de janeiro de 2013, dos valores

das tabelas de vencimento básico da carreira de Médico Perito no âmbito da Seplag,

criada pela Lei nº 20.364, de 7 de agosto de 2012. Também para essa carreira são

assegurados os reajustes previstos para os anos de 2013 e 2014 na Lei nº 20.364, de

2012.

Nos termos do art. 35 da proposição, o vencimento básico das carreiras de Auxiliar
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de Atividades Operacionais, Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, Agente Fiscal

de Gestão Metrologia e Qualidade e de Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade,

instituídas pela Lei nº 15.468, de 2005, e pertencentes ao Instituto de Metrologia e

Qualidade do Estado de Minas Gerais, serão reajustadas em 15,2%, a partir de 1º de

janeiro de 2013.

Cuida ainda o projeto de alterar o o art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 2007, e o art.

6º  da  Lei  Delegada nº  175,  de  2007,  para  viabilizar  o  provimento  de  cargos  em

comissão DAD, de níveis 6 a 11, e DAI, de níveis 24 a 29, quando não se conseguir

alcançar o percentual de cargos de recrutamento limitado não alcançado nos termos

das citadas leis.

Por  fim,  o  projeto  confere  ainda  aos  servidores  da  carreira  de  Professor  de

Educação Superior,  em efetivo exercício na Fundação Helena Antipoff,  a  GDPES,

instituída pela Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008, devida aos servidores da

carreira de Professor de Educação Superior, em efetivo exercício na Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg - ou na Universidade do Estado de Minas Gerais -

Unimontes.

Conforme ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer, o

projeto está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, obedecendo às

normas  referentes  à  iniciativa  privativa  para  propor  leis  versando  sobre  a

remuneração de cargo e função públicos e o regime jurídico dos servidores públicos

da administração direta, autárquica e fundacional. Ressaltou ainda aquela Comissão

o encaminhamento de ofício pelo Poder Executivo informando sobre a adequação do

projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal. As informações sobre o impacto financeiro-

orçamentário decorrentes do projeto serão analisadas, em momento oportuno, pela

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Vale  mencionar  que  o

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, em muito

aprimorou  o  projeto,  adequando-o  ao  ordenamento  jurídico  vigente,  bem  como à

técnica legislativa.

Ressaltamos, por fim, que o projeto trata do aprimoramento de carreiras no âmbito

do Poder Executivo, bem como da promoção de ajustes na remuneração dos seus

servidores. Entendemos que as medidas propostas objetivam conferir aos servidores
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mais estímulo no desenvolvimento do seu trabalho, o que resultará na prestação de

serviços públicos mais eficientes.

Conclusão

Somos,  portanto,  pela  aprovação do Projeto  de  Lei  nº  3.500/2012 na forma do

Substitutivo  nº  1,  apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,  e com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. - O art. 18 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, passa a vigorar acrescido

do seguinte § 5º:

‘Art. 18 - (…)

§ 5º - O procedimento para a concessão da promoção de que trata este artigo será

estabelecido em regulamento.’.”.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.520/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe “acrescenta

inciso ao art. 6º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a

política  cultural  do  Estado de Minas  Gerais,  para  incluir  os  acervos  históricos  da

Polícia Militar  no rol de bens culturais objeto de ações prioritárias na proteção do

patrimônio cultural mineiro”.

Publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/10/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe,  preliminarmente,  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora

apresentada quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  3.520/2012,  nos  termos  do  seu  art.  1º,  pretende  incluir  a
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proteção e a promoção do patrimônio cultural constituído pelos acervos históricos da

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - como ação prioritária do Estado na proteção

do patrimônio cultural mineiro.

O autor explica que a PMMG é guardiã da memória material e imaterial que remete

às  primeiras  forças  de  segurança  de  Minas  Gerais.  Por  esse  motivo,  o  acervo

histórico acumulado desde então deve ser protegido e promovido pelo Estado, visto

que possui valor cultural inestimável.

No que diz respeito aos aspectos constitucionais,  não há óbice à tramitação da

proposição,  uma vez  que  a  matéria  não  está  arrolada  entre  aquelas  em  que  a

Constituição deferiu  competência ao Chefe do Poder  Executivo,  ao  Presidente do

Tribunal de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas ou à Mesa da Assembleia

para, privativamente, iniciar o processo legislativo.

O  projeto  em  questão  disciplina  tema  afeto  à  proteção  do  patrimônio  cultural,

matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da União (art.

24, inciso VII, da Carta da República).

Cabe, portanto, ao Estado legislar sobre aspectos específicos da proteção aos bens

culturais, procurando adequar o seu ordenamento jurídico às peculiaridades de sua

situação concreta.

A proposta consubstanciada na proposição traduz-se em ação positiva na medida

em que visa estabelecer como ação prioritária do Estado a proteção e a promoção do

patrimônio cultural constituído pelo acervo histórico da PMMG. A relevância desse

acervo para a preservação da história do Estado é inegável em razão de sua riqueza,

uma vez que ele compreende os períodos colonial, imperial e republicano e ainda

conta com mais de oito mil peças, além de documentos sobre Tiradentes e Juscelino

Kubitschek.

A Constituição Estadual, por sua vez, traça diretrizes para orientar a ação do poder

público na implementação de políticas que objetivam a proteção e a valorização da

cultura e do patrimônio histórico mineiro, dispondo, em seu art. 207, inciso IV, que

compete  ao  poder  público  adotar  medidas  adequadas  “à  identificação,  proteção,

conservação, revalorização e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e

científico  do  Estado”.  Estabelece,  ainda,  em  seu  art.  209,  que  o  Estado,  com  a
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colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários,

registros, vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. E, por fim, em

seu  art.  208,  delimita  que  constituem  o  “patrimônio  cultural  mineiro  os  bens  de

natureza  material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  que

contenham  referência  à  identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  diferentes  grupos

formadores da sociedade mineira”. O conceito abrange as formas de expressão; os

modos de criar,  fazer  e viver;  as criações científicas,  tecnológicas e  artísticas;  as

obras, os objetos, os documentos, as edificações e os demais espaços destinados a

manifestações  artísticas  e  culturais;  os  conjuntos  urbanos  e  os  sítios  de  valor

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, palentológico, ecológico

e científico. Vê-se, pois, que o objetivo consignado no projeto em análise coaduna-se

com as diretrizes traçadas pela Constituição do Estado.

Por sua vez, a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado

de Minas Gerais, em seu art. 3º, reproduz o conceito de patrimônio cultural mineiro

contido no art. 208 da Constituição Estadual.

Conquanto  o  citado  conceito  seja  bem  amplo,  abarcando,  portanto,  os  acervos

históricos da PMMG, não há óbice à inclusão de ação específica no rol das ações

prioritárias do Estado previstas no art. 6º da Lei nº 11.726, de 1994, para a proteção e

a promoção desses acervos, notadamente em razão da necessidade de salvaguardar

a memória material e imaterial das forças de segurança de Minas Gerais.

Dessa forma, no âmbito das atribuições desta Comissão, nada obsta, no que se

refere à  competência  estadual  e  à iniciativa  do  processo legislativo,  a  tramitação

desta proposição.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.520/2012.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Glaycon

Franco - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Comissão de Administração Pública
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Relatório

Por meio da Mensagem nº 314/2012, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.521/2012, que fixa o efetivo da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais -  PMMG - e o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar  de

Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/10/2012, a proposição foi distribuída às

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

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

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a Comissão de Constituição e  Justiça  emitiu  seu parecer  pela

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

apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame fixa o efetivo da Polícia Militar  do Estado de Minas

Gerais - PMMG - em 51.669 militares até o ano de 2015, distribuídos nos cargos de

Oficiais e Praças, conforme os Quadros constantes no anexo que o acompanha.

As outras medidas previstas no projeto de lei têm o mesmo teor de artigos da Lei nº

19.987, de 28 de dezembro de 2011, que fixaram o efetivo da PMMG em 51.669

militares  e  do  CBMMG  em  7.999  militares,  apenas  para  o  ano  de  2011.  São

dispositivos que fixam o limite de 10% para oficiais e praças do sexo feminino nos

quadros da PMMG e do CBMMG e determinam que a distribuição e detalhamento do

efetivo  nas  unidades  da  PMMG e  do  CBMMG,  no  Tribunal  de  Justiça  Militar  do

Estado de Minas Gerais, no Gabinete Militar do Governador do Estado, no Gabinete

do Vice-Governador  do Estado,  na Coordenadoria Estadual  de Defesa Civil  e  em

outros  órgãos  do  Estado  serão  estabelecidos  no  Quadro  de  Organização  e

Distribuição - QOD.

Em razão da Mensagem nº 336/2012, do Governador do Estado, que encaminhou

emenda  aditiva  ao  projeto  em  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou a Emenda nº 1. Esta emenda visa adequar o efetivo da Polícia Militar à

proposta  de  restabelecimento  do  serviço  de  assistência  religiosa  nas  instituições
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militares, contida no Projeto de Lei Complementar nº 31, de 2012, que ora tramita

nesta Casa, e que prevê a criação do Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar.

Os postos e as graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são

estabelecidos conforme o nível de responsabilidade e a qualificação profissional dos

seus ocupantes. Com a nova distribuição dos militares e praças nos quadros dessas

corporações, conforme prevista na proposição em estudo, vislumbra-se a concessão

de  promoções  para  os  servidores  que  estiverem  aptos  a  elas.  Nesse  sentido,

manifestamo-nos favoráveis à proposta em exame.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.521/2012 com a Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Duarte  Bechir,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.557/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 3.557/2012 altera o

inciso  I  do  “caput”  do  art.  6º  da  Resolução nº  5.365,  de  31/7/2012,  que altera  a

Resolução nº  5.214,  de 23/12/2003,  e a Resolução nº 5.347,  de 19/12/2011,  que

dispõem sobre o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia

Legislativa, e dá outra providência.

Aprovado no 1° turno na forma original, tendo sido destacado e rejeitado o art. 1º, o

projeto foi distribuído à Mesa da Assembleia para, nos termos do inciso VIII do “caput”

do art. 79 do Regimento Interno, receber parecer para o 2° turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

Originalmente,  o  projeto  em  epígrafe  trazia  duas  propostas  de  alteração  na

legislação  de  pessoal  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa.  A primeira  delas,

rejeitada  quando  submetida  ao  exame  do  Plenário  em  1º  turno,  tinha  em  vista
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assegurar ao servidor inativo que se aposentou nesta Casa com direito à paridade o

mesmo  tratamento  conferido  aos  servidores  ativos,  relativamente  ao

reposicionamento de que trata o art. 6º da Resolução nº 5.365, de 31 de julho de

2012.

O segundo aspecto abordado na proposição é a criação de cargos de nível superior

de  escolaridade,  a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  um  quadro  de  pessoal

devidamente dimensionado, cada vez mais qualificado e comprometido com a missão

do Poder Legislativo, com vistas não apenas ao atendimento das atividades de apoio

à  elaboração  legislativa,  mas  também  à  intensificação  da  interlocução  com  a

sociedade.  Nesse  aspecto,  vale  ressaltar  que  o  fim  almejado  pela  Assembleia

Legislativa  é  ser  reconhecida  como “o  poder  do  cidadão  na  construção  de  uma

sociedade  melhor”,  conforme  previsto  no  Direcionamento  Estratégico  Assembleia

2020.

Como  já  foi  salientado,  ao  quantitativo  de  cargos  de  Analista  Legislativo

acrescentam-se 70 e ao de Procurador, 1. Com isso, busca-se minimizar o impacto

que pode ser  gerado com a aposentadoria de grande número de servidores num

período muito próximo. Só até o final de janeiro de 2013 poderão aposentar-se 141

servidores, sendo que, desse universo, 61 cargos não podem ser repostos, pois se

extinguem  com  a  vacância.  Daí  decorre  a  urgência  da  criação  dos  cargos  ora

proposta, pois o processo de nomeação de candidatos aprovados no último certame

tem de ser finalizado antes do vencimento do prazo de validade do concurso, que

ocorrerá em 24/1/2012.

No  que  tange  aos  aspectos  formais  da  proposição,  entendemos  não  existir

impropriedade  de  natureza  constitucional,  financeira  ou  orçamentária  que

comprometa a sua aprovação, conforme já se detalhou quando de sua análise no 1º

turno.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Resolução nº 3.557/2012.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.557/2012, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 21 de novembro de 2012.

Dinis  Pinheiro, Presidente -  Dilzon Melo,  relator  - Alencar da Silveira Jr.  -  Paulo

Guedes - Inácio Franco - José Henrique - Jayro Lessa.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.557/2012

(Redação do Vencido)

Altera o quantitativo de cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia

Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O quantitativo  de cargos  de  provimento  efetivo  de Analista  Legislativo,

código AL-AN, e de Procurador, código AL-PR, integrantes do Quadro de Pessoal da

Secretaria da Assembleia Legislativa, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15

de janeiro de 2004, passa a ser, respectivamente, de quinhentos e dezessete e de

dezenove.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 302/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 302/2011, de autoria da Deputad a Liza Prado, que possibilita

aos membros de igrejas adventistas matriculados na rede pública estadual de ensino

dispensa  de  exames  de  avaliação  curricular  em  dias  que  especifica  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 302/2011

Assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual de ensino o direito de não

se submeter a exame de avaliação curricular nas situações que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É assegurado ao aluno matriculado na rede  pública estadual de ensino que,

por motivo de crença ou convicção religiosa, guardar a sexta-feira depois das dezoito
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horas e o sábado o direito de não se submeter a exame de avaliação curricular, nos

períodos mencionados.

§ 1° -  No ato da matrícula, o aluno deverá apresent ar declaração da instituição

religiosa que frequenta para comprovar a condição definida no “caput”.

§  2° -  Os  estabelecimentos  de  ensino  da  rede  públic a  estadual  definirão  data

alternativa para a realização dos exames, no mesmo turno ou período em que o aluno

esteja matriculado.

Art.  2° -  Os estabelecimentos  de  ensino  da  rede púb lica  estadual,  sempre que

possível, oferecerão alternativas de dias e horários letivos regulares, a fim de que o

aluno a que se refere esta lei possa cumprir as exigências da Lei federal n° 9.394, de

20 de dezembro de 1996, quanto à frequência escolar.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.292/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.292/2011, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a  Associação dos Portadores de Deficiência de  Curvelo,  com

sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.292/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Portadores  de  Deficiência  de

Curvelo, com sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Portadores  de

Deficiência de Curvelo, com sede no Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.702 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.702/2011, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

altera a Lei n° 14.185, de 31 de janeiro de 2002, q ue dispõe sobre o processo de

produção do queijo  minas artesanal  e dá  outras  providências,  foi  aprovado no 2°

turno, na forma do Substitutivo n° 1 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° 1.702/2011

Dispõe sobre  a  produção e  a  comercialização dos  queijos  artesanais  de  Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1° -  Esta  lei  dispõe  sobre  a  produção  e  a  come rcialização  dos  queijos

artesanais de Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  queijo  artesanal  o  queijo

produzido com leite integral, fresco e cru, em propriedade que mantenha atividade de

pecuária leiteira.

Art. 2° - São queijos artesanais de Minas Gerais:

I - os produzidos com leite de vaca, sem tratamento térmico da massa:

a) queijo minas artesanal;

b) queijo meia-cura;

II - os produzidos com leite de vaca, com tratamento térmico da massa:

a) queijo cabacinha;

b) requeijão artesanal.
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Parágrafo único - O Estado poderá:

I  -  reconhecer  como  artesanais  outros  tipos  de  queijo,  com  base  nos  seus

processos de produção e observado o disposto no parágrafo único do art. 1°;

II - identificar variedades de queijo artesanal derivadas das estabelecidas no “caput”

deste artigo;

III  -  documentar  o  processo  de  produção  dos  queijos  artesanais  para  fins  de

proteção do patrimônio histórico e cultural.

CAPÍTULO II

DA PRODUÇÃO DOS QUEIJOS ARTESANAIS

Seção I

Do Processo de Produção

Art.  3° -  São  condições  para  a  produção  dos  queijos  artesanais,  visando  a

assegurar a qualidade e a inocuidade dos produtos:

I - produção do queijo com leite proveniente de rebanho sadio, que não apresente

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.

Art.  4°  - O  processo  de  produção  do  queijo  minas  ar tesanal  compreende  as

seguintes fases:

I - filtração do leite;

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.

Parágrafo único - No processo a que se refere o “caput”, devem ser observadas as
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seguintes condições:

I - a produção será iniciada até noventa minutos após o começo da ordenha;

II - o leite a ser utilizado não poderá sofrer tratamento térmico;

III - serão utilizadas culturas lácticas naturais, como o pingo, o soro fermentado ou

soro-fermento e, conforme dispuser regulamento, a rala.

Art. 5° - Na produção do queijo meia-cura, será ado tado o mesmo processo a que

se refere o art. 4°, ressalvadas as seguintes condi ções:

I - adição facultativa de cultura láctica na fase descrita no inciso II do art. 4°;

II  -  período  de  maturação  inferior  ao  definido  para  o  queijo  minas  artesanal,

garantido o dessoramento do produto.

Parágrafo  único  -  Na  ausência  de  regulamento  que  especifique  o  tempo  de

maturação para o queijo minas artesanal no Município de origem, a constatação do

dessoramento é suficiente para caracterização do queijo meia-cura.

Art. 6° - A produção dos queijos a que se refere o inciso II do art. 2° compreende os

seguintes processos:

I - queijo cabacinha:

a) filtração do leite;

b) adição de coalho;

c) coagulação;

d) corte da massa;

e) mexedura;

f) aquecimento;

g) determinação do ponto da massa;

h) dessoragem;

i) fermentação até identificação do ponto de filagem;

j) filagem;

k) moldagem em formato de cabacinha;

l) salga em salmoura;

m) secagem;

II - requeijão artesanal:

a) filtração do leite;
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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.

Seção II

Das Queijarias

Art. 7° - Para os fins desta lei, considera-se quei jaria o estabelecimento destinado à

produção de queijo artesanal e localizado em propriedade rural.

Art. 8° - A queijaria deve dispor dos seguintes amb ientes:

I - área para recepção e armazenagem do leite;

II - área de fabricação;

III - área de maturação, se necessário;

IV - área de embalagem e expedição.

Art. 9° - As instalações da queijaria devem atender  às 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

regulamento.

§  1° -  A queijaria  poderá  ser  instalada  junto  a  est ábulo  ou  local  de  ordenha,
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respeitadas as seguintes condições:

I - inexistência de comunicação direta entre o estábulo e a queijaria;

II - revestimento do piso da sala de ordenha do estábulo com cimento;

III  -  existência de valetas,  na sala de ordenha, para o escoamento da água de

lavagem e da água da chuva;

IV  -  existência  de  torneira  independente  para  higienização  do  estábulo  e  dos

animais.

§ 2° - Para o atendimento do disposto neste artigo,  serão observadas a escala de

produção, as especificidades regionais e as tradições locais.

Art.  10  -  Para  fins  do  disposto  nesta  lei  e  a  critério  da  autoridade  sanitária

competente, poderão ser considerados responsáveis pela queijaria:

I - o produtor de leite devidamente capacitado;

II - o profissional indicado por associação ou cooperativa;

III - o profissional reconhecido pelo conselho de classe.

Art.  11 - A queijaria deverá dispor de água para limpeza e higienização de suas

instalações na proporção de cinco litros de água para cada litro de leite processado.

Seção III

Dos Insumos

Subseção I

Da Água

Art. 12 - A água utilizada na produção dos queijos artesanais deverá ser:

I - potável;

II - proveniente de nascente, de cisterna revestida e protegida do meio exterior ou

de poço artesiano;

III - canalizada desde a fonte até a caixa d'água da queijaria;

IV - tratada por sistema de filtração e cloração;

V  -  acondicionada  em  caixa  d’água  tampada,  construída  com  material

sanitariamente adequado.

§  1° -  As  nascentes  deverão  ser  protegidas  do  acess o  de  animais  e  livres  de

contaminação por água de enxurrada e outros agentes.

§ 2° - A água utilizada na produção dos queijos art esanais será submetida a análise
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físico-química e bacteriológica, em periodicidade a ser definida em regulamento.

Subseção II

Do Leite

Art.  13 -  O leite  empregado na produção dos queijos  artesanais deve provir  da

propriedade ou posse rural em que está a queijaria.

§ 1° -  Em situações de assentamento familiar  ou agr upamento de produtores, a

critério do órgão de controle sanitário competente, admite-se o compartilhamento da

queijaria para o processamento de leite produzido em outras propriedades, desde que

o  responsável  pela  queijaria  assuma  a  responsabilidade  pela  qualidade  do  leite

processado e do queijo artesanal produzido.

§ 2° -  Nas situações a que se refere o § 1° deste a rtigo, o número máximo de

produtores  de  leite  e  a  distância  máxima  entre  a  queijaria  compartilhada  e  cada

propriedade produtora de leite serão definidos em regulamento.

CAPÍTULO III

DA COMERCIALIZAÇÃO

Seção I

Do Registro e do Título de Relacionamento

Art.  14 - São atos autorizativos para a comercialização dos queijos artesanais o

registro  ou  o  título  de  relacionamento,  ambos  emitidos  pelo  órgão  de  controle

sanitário  do  Estado  ou por  Serviço  de  Inspeção  Municipal  -  SIM -  auditado  pelo

Estado.

§ 1° - Para fins desta lei, entende-se por:

I  -  registro  o ato que atesta  que o estabelecimento  é inspecionado e atende à

legislação que disciplina a produção e a manipulação dos queijos artesanais;

II - título de relacionamento o ato de habilitação exigível de queijaria fornecedora de

queijo para queijeiro, centro de qualidade ou entreposto;

III - queijeiro o transportador e comerciante de queijo artesanal;

IV - estabelecimento comercial do queijeiro, centro de qualidade ou entreposto o

estabelecimento  destinado  ao  recebimento,  à  maturação,  à  classificação  e  ao

acondicionamento dos queijos artesanais.

§ 2° - A emissão de ato autorizativo por SIM, a que  se refere o “caput” deste artigo,
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está condicionada à constatação da efetividade do serviço de inspeção em auditoria

prévia requerida pelo Município, bem como à sua supervisão regular pelo órgão de

controle sanitário estadual competente.

§ 3° - A obtenção de registro ou título de relacion amento no Sistema de Inspeção

Federal - SIF - supre a necessidade de obtenção dos atos autorizativos a que se

refere o “caput” deste artigo.

Art.  15  -  A obtenção  de  registro  ou  título  de  relacionamento  por  queijarias  e

queijeiros está condicionada à efetivação de cadastro.

§ 1° -  O cadastro a que se refere o “caput”  deste a rtigo será requerido no SIM

auditado ou na unidade do Instituto Mineiro de Agropecuária  - IMA -  mais próxima,

individualmente ou por meio de associação ou cooperativa, mediante preenchimento

de  formulário  específico  em  que  o  requerente  assume  a  responsabilidade  pela

qualidade do queijo produzido ou do produto comercializado.

§ 2° - Para fins do processo de obtenção de registr o ou título de relacionamento no

órgão de controle sanitário, admite-se a apresentação da planta baixa das instalações

físicas do estabelecimento.

§ 3° - A critério do órgão de controle sanitário co mpetente, para a efetivação do

cadastro, poderá ser exigida do requerente a assinatura de termo de compromisso,

com vistas à habilitação sanitária.

§ 4° -  Considera-se termo de compromisso o ato do ó rgão de controle sanitário

competente, vinculado ao cadastro, celebrado com o responsável pela queijaria ou

com o queijeiro, com vistas à adequação sanitária da queijaria ou do estabelecimento

comercial do queijeiro às exigências desta lei e de seus regulamentos.

§ 5° - Durante a vigência do termo de compromisso, o requerente fica autorizado a

comercializar seus produtos.

§ 6° - A critério do órgão de controle sanitário co mpetente, poderá ser concedida

ampliação do prazo do termo de compromisso, desde que constatado cumprimento

parcial dos compromissos de adequação assumidos pelo requerente.

Seção II

Da Embalagem

Art. 16 - Os queijos artesanais ostentarão na peça ou em sua embalagem o nome
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do seu tipo ou da sua variedade, o número do cadastro, do registro ou do título de

relacionamento e o nome do Município de origem.

Parágrafo  único  -  O  queijo  minas  artesanal  poderá  ser  comercializado  sem

embalagem,  desde  que  estejam  estampados  na  peça  os  dados  mencionados  no

“caput”, 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.

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.

Art. 18  - A comercialização, sem embalagem, do queijo cabacinha e do requeijão

artesanal, e de suas variedades, será disciplinada em regulamento.

Art. 19 - O órgão de controle sanitário estadual disponibilizará na internet instruções

detalhadas para a confecção do rótulo para queijos artesanais embalados.

Art. 20 - Apenas queijaria com certificado de produção em área demarcada está

autorizada a estampar o nome da respectiva área na peça ou na embalagem.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se certificado de produção em

área demarcada o título complementar, de adesão voluntária, que atesta os padrões

de  identidade  e  qualidade  e  a  origem  do  queijo  artesanal  em área  de  produção

tradicional reconhecida por órgão competente.

Seção III

Do Transporte

Art.  21  -  O  transporte  dos  queijos  artesanais  será  realizado  em  veículo  com

carroceria fechada.

§ 1° - O acondicionamento para transporte do queijo  artesanal não embalado será

realizado  em  caixa  ou  tubo  plástico,  de  fibra  de  vidro  ou  similar,  com  tampa  ou

vedação e de uso exclusivo para o produto.

§  2° -  Será  obrigatória  a  utilização de  recipiente  ou  veículo  refrigerado  para  o

transporte de:

I - queijo meia-cura, em embalagem individual, para estabelecimento comercial;

II - queijo artesanal destinado à maturação em entreposto, centro de qualidade ou
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estabelecimento  comercial  de  queijeiro  com  autorização  para  manipulação  do

produto, acondicionado em embalagem coletiva identificada por queijaria de origem,

conforme dispuser o regulamento.

CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 22 - A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária da produção dos queijos

artesanais serão realizadas periodicamente pelo órgão de controle sanitário, visando

a assegurar o cumprimento das exigências desta lei e dos demais dispositivos legais

aplicáveis a cada tipo ou variedade de queijo.

Parágrafo  único  -  A infração  às  disposições  desta  lei  e  de  seus  regulamentos

implicará a aplicação das sanções conforme disposto no art. 24, podendo o órgão

competente conceder prazo para correção das inconformidades sem interrupção da

produção, nas situações que não representem risco iminente para a saúde pública.

Art.  23  -  Serão  realizados  regularmente,  às  expensas  do  produtor,  exames

laboratoriais de rotina para atestar a qualidade do produto final.

§ 1° - Os exames a que se refere o “caput” terão su a frequência determinada pelo

órgão de controle sanitário competente, na forma de regulamento.

§ 2° - Constatada a não conformidade nos exames de rotina, o órgão de controle

sanitário  competente  poderá  exigir  novos  exames  às  expensas  do produtor,  sem

prejuízo de outras ações cabíveis.

§ 3° - A critério do órgão de controle sanitário co mpetente, a realização, por esse

órgão,  de exame laboratorial  para fins de inspeção e fiscalização poderá suprir  a

obrigatoriedade de exame laboratorial de rotina programado para o mesmo período

ou data.

§ 4° - Os resultados dos exames laboratoriais para fins de inspeção e fiscalização a

que se refere o § 3° serão disponibilizados para o estabelecimento.

Art. 24 - 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

art. 23 da Lei n° 19.476, de 11 de janeiro de 2011.
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CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 - Para o desenvolvimento da produção dos queijos artesanais, o Estado,

diretamente  ou  por  meio  de  convênios  e  outros  instrumentos  congêneres,

implementará  e  manterá,  observados  o  planejamento  e  a  previsão  orçamentária,

mecanismos que promovam:

I  - adequação sanitária e melhoria do rebanho bovino destinado à produção dos

queijos artesanais;

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 da gestão e

dos processos de produção;

V  - organização  de  rede  laboratorial  adequada  às  demandas  da  produção  dos

queijos artesanais;

VI - pesquisa e desenvolvimento tecnológico voltados para o aprimoramento dos

processos de produção e comercialização dos queijos artesanais;

VII - estímulo às práticas associativistas e cooperativistas no âmbito da produção e

comercialização dos queijos artesanais;

VIII - campanhas informativas voltadas para o consumidor dos queijos artesanais.

Parágrafo único - Para os fins a que se refere o inciso I do “caput”, o Estado poderá

conceder subsídios para a realização de exames de tuberculose e brucelose e para a

reposição  de  matrizes  sacrificadas  por  serem  portadoras  dessas  doenças,  em

rebanho bovino destinado à produção dos queijos artesanais.

Art. 26 - Estudos técnico-sanitários realizados em queijarias no Estado, garantida a

participação  de  representantes  de  produtores  de  queijos  artesanais,  serão

submetidos a apreciação em câmara específica do Conselho  Estadual  de Política

Agrícola - Cepa -, com o objetivo de subsidiar, para cada tipo ou variedade de queijo,

a regulamentação de:

I - parâmetros físico-químicos e microbiológicos;

II - prazos de validade e de maturação, quando couber;
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III - características técnicas das instalações, dos equipamentos e dos utensílios;

IV - boas práticas de fabricação e higiene operacional.

Parágrafo único  - O Cepa encaminhará ao órgão de controle sanitário  estadual

proposta da regulamentação a que se refere o “caput”.

Art. 27 - O IMA poderá credenciar associação ou cooperativa para atuar, em caráter

auxiliar, na verificação de conformidade da produção dos queijos artesanais, desde

que a organização credenciada cumpra as seguintes condições:

I - tenha aprovado e reconhecido pelo IMA um protocolo local de produção para

cada tipo ou variedade de queijo artesanal a ser produzido;

II - delimite área geográfica para cada protocolo local aprovado;

III - mantenha atualizada no IMA relação de produtores de queijo artesanal de seu

quadro submetidos a cada protocolo local aprovado;

IV  -  mantenha  quadro  técnico  habilitado  destinado  à  educação  sanitária,  à

verificação  do  cumprimento  dos  protocolos  locais  aprovados  e  à  manutenção  de

registros auditáveis de cada membro.

Art. 28 - 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. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.555 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.555/2011, de autoria do Deput ado Rogério Correia, que institui

o Dia Estadual dos Securitários no Estado de Minas Gerais, 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° 2.555/2011

Institui o Dia Estadual dos Securitários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  dos  Securi tários,  a  ser  comemorado,

anualmente, na terceira segunda-feira de outubro.

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.892/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.892/2012, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

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

de Araguari, 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 2.892/2012

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Semente Esperança, com sede no

Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Grupo  Semente

Esperança, com sede no Município de Araguari.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.916 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.916/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que altera

dispositivos da Lei n° 17.701, de 4 de agosto de 20 08, foi aprovado no 2° turno, na
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forma do 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° 2.916/2012

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.701, de 4 de agosto de 2008,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ferros  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 17.701, de  4 de agosto de 2008, passa a

destinar-se a  abrigar  a  Câmara Municipal  de  Ferros,  órgãos públicos estaduais  e

municipais e concessionárias de transporte público intermunicipal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 17.701,  de 2008.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.917 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.917/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a doar  ao  Município de  Cataguases o imóvel  que especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.917/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  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 Cataguases

imóvel  com  área  de  4.000m²  (quatro  mil  metros  quadrados),  situado  naquele

Município, registrado sob o n° 26.494, a fls. 4v do  Livro 3-AY, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.918 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.918/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a doar  ao  Município de  Cataguases o imóvel  que especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.918/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  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 Cataguases

imóvel com área de 3.913m² (três mil novecentos e treze metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob n° 6.501, a fls. 127v do Livro 3-AD, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.919 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.919/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a doar  ao  Município de  Cataguases o imóvel  que especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.919/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  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 Cataguases

imóvel  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  no  Largo  do

Rosário, Distrito de Cataguarino, naquele Município, registrado sob n° 12.888, a fls.

71v do Livro 3-AK, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.947/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.947/2012, de autoria do Deput ado  Fabiano Tolentino, que

declara de utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes

Químicos de Entre Rios de Minas - Apadeq -, com sede no Município de Entre Rios

de Minas, 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 Nº 2.947/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes

Químicos - Apadeq -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Parentes e Amigos dos

Dependentes Químicos - Apadeq -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.958 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.958/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas o imóvel que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.958/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas 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  Couto  de

Magalhães  de Minas  imóvel  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),

registrado sob o n° 7.707, a fls. 263/264 do Livro n° 3-G, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Diamantina.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal São Judas Tadeu.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Couto de Ma galhães de Minas não houver

procedido ao registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de Couto de Magalhães de Mina s encaminhará à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação

do imóvel prevista no art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.959 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.959/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a doar  ao  Município de  Cataguases o imóvel  que especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 2.959/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  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 Cataguases

imóvel  com área de 2.400m² (dois  mil  e  quatrocentos  metros  quadrados),  situado

naquele Município, registrado sob o n° 9.597, a fls . 1 do Livro n° 3-AH, no Cartório de
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Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Manoel Pais Tiago.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4° -  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  S ecretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.019/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.019/2012, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo  e  Recuperação  de  Dependentes

Químicos de Raposos, com sede no Município de Raposos, 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 3.019/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo  e  Recuperação  de

Dependentes Químicos de Raposos, com sede no Município de Raposos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amparo e Recuperação
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de Dependentes Químicos de Raposos, com sede no Município de Raposos.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.125/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.125/2012, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que declara

de  utilidade  pública  o  Centro  de  Equitação  e  Equoterapia  do  Sul  de  Minas  -

Equosaúde -, com sede no Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 3.125/2012

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:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Equitação e Equoterapia do

Sul de Minas - Equosaúde -, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.221 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.221/2012, de autoria do Deput ado  Vanderlei Miranda, que

declara de utilidade pública o Centro Terapêutico Adonai, com sede no Município de

Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.221/2012

Declara de utilidade pública o Centro Terapêutico Adonai, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Terapêutico Adonai, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.308/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.308/2012, de autoria do Deput ado Tadeu Martins Leite, que

declara de utilidade pública o Instituto de Saúde Auditiva Norte de Minas - ISA Norte -,

com sede no Município de Montes Claros, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.308/2012

Declara de utilidade pública o Instituto de Saúde Auditiva Norte de Minas -  ISA

Norte -, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Saúde Auditiva Norte de

Minas - ISA Norte -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.319/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.319/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado, que dá

denominação  ao  Centro  de  Pesquisas  Aplicadas  da  Fundação  João  Pinheiro,  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 3.319/2012

Dá denominação ao Centro de Pesquisas Aplicadas da Fundação João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Centro de Pesquisas Aplic adas Maria Aparecida Arruda o

Centro de Pesquisas Aplicadas da Fundação João Pinheiro, a que se refere a alínea

“g” do inciso III do art. 217 da Lei Delegada n° 18 0, de 20 de janeiro de 2011, situado

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.320 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.320/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, na forma 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° 3.320/2012

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais - TCEMG -, no valor de R$1.174.553,69 (um milhão cento e setenta e quatro

mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), para atender a:

I - despesas correntes, no valor de R$309.275,96 (trezentos e nove mil duzentos e

setenta e cinco reais e noventa e seis centavos);

II - despesas de investimentos, no valor de R$865.277,73 (oitocentos e sessenta e

cinco mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I - do saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do TCEMG,

no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);

II - do saldo financeiro do Convênio n° 0006/2006, firmado em 3 de abril de 2006,

entre o TCEMG e a União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento

e Gestão, no valor de R$437.915,81 (quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e

quinze reais e oitenta e um centavos);

III - do saldo financeiro de recursos recebidos para contrapartida ao Convênio n°

0006/2006,  no  valor  de  R$226.651,56  (duzentos  e  vinte  e  seis  mil  seiscentos  e

cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos);

IV  -  da  anulação de dotação orçamentária  de  custeio  do  TCEMG,  no  valor  de

R$109.986,32 (cento  e nove mil  novecentos e oitenta e seis  reais  e trinta e dois

centavos).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.321/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.321/2012,  de  autoria  do  Gover nador  do  Estado, que dá

denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na Fazenda

Roça, no Município de Arinos, 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 3.321/2012

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Arinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica denominada Escola Estadual  Chico Men des a escola estadual  de

ensino fundamental e médio localizada na Fazenda Roça, no Município de Arinos.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.401/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.401/2012, de autoria do Deput ado  Rômulo Veneroso, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais  e

Transgêneros - MGB -, com sede no Município de Betim, 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.



1305
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 3.401/2012

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Gay de Betim - MGB -, com sede

no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento Gay de Betim -

MGB -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.428 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.428/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Sociedade Amor à Vida - Soavi -, com sede no Município de

Pará 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° 3.428/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Sociedade  Amor  à  Vida  -  Soavi  -,  com sede no

Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Amor à Vida - Soavi -, com

sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.437/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.437/2012, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara
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de utilidade pública a Associação Casa Rosal - ACR -, com sede no Município de

Nova Lima, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.437/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Casa  Rosal  -  ACR  -,  com  sede  no

Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa Rosal - ACR -, com

sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.451/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.451/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que institui a

Gratificação por Risco à Saúde - GRS -, no âmbito do Sistema Estadual de Saúde,

reajusta o valor da Gratificação Complementar - GC -, de que trata a Lei Delegada n°

44, de 12 de julho de 2000, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a

Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.451/2012

Institui a Gratificação por Risco à Saúde - GRS -, no âmbito do Sistema Estadual de

Saúde,  reajusta o valor  da Gratificação Complementar -  GC -,  de que trata a Lei
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Delegada n° 44, de 12 de julho de 2000, e dá outras  providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Gratificação por Risco à Saúde - GRS -, no âmbito do

Sistema Estadual de Saúde, ao servidor  das carreiras do Grupo de Atividades de

Saúde do Poder Executivo, instituídas pelo art. 1° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro

de 2005, e ao servidor das carreiras de Analista Universitário, Técnico Universitário,

Auxiliar  Administrativo  Universitário,  Analista  Universitário  da  Saúde  e  Técnico

Universitário da Saúde, a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do art. 1° da Lei

n° 15.463,  de  13  de  janeiro  de  2005,  que  habitualme nte  trabalhem  em  locais

insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com

risco de contágio.

§ 1° - Em razão do grau de risco à saúde, nos termo s de regulamento, a GRS será

devida nos seguintes percentuais, calculados sobre o valor do vencimento básico do

cargo de provimento em comissão DAD-1, a que se refere o Anexo I da Lei Delegada

n° 174, de 26 de janeiro de 2007:

I - 10% (dez por cento);

II - 20% (vinte por cento);

III - 40% (quarenta por cento).

§ 2° -  A GRS não poderá ser percebida cumulativamen te com os adicionais  de

insalubridade, periculosidade e por atividade penosa, de que trata o art. 13 da Lei n°

10.745, de 25 de maio de 1992.

§ 3° - O direito à percepção da GRS cessa com a eli minação das condições ou dos

riscos que motivaram a sua concessão.

Art. 2° - O valor da Gratificação Complementar - GC  -, instituída pelo art. 1° da Lei

Delegada n° 44,  de  12  de  julho  de  2000,  destinada a os  servidores da  Fundação

Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -,  passa  a  corresponder  a  40%

(quarenta por cento) do vencimento básico do respectivo cargo, a partir  de 1° de

agosto de 2012.

Art.  3° -  Fica instituída a GC, no âmbito da Fundaç ão Ezequiel Dias -  Funed -,

destinada aos servidores efetivos ocupantes de cargos das carreiras de Auxiliar de

Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista e Pesquisador de
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Saúde e Tecnologia, a que se referem os incisos XV, XVI e XVII do art. 1° da Lei n°

15.462, de 2005, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento

básico do respectivo cargo, a partir de 1° de agost o de 2012.

Art. 4° - Fica instituída a GC destinada aos servid ores efetivos ocupantes de cargos

das carreiras de Analista Universitário,  Técnico Universitário, Auxiliar Administrativo

Universitário, Analista Universitário da Saúde e Técnico Universitário da Saúde, a que

se referem os incisos II,  III,  IV,  V e VI  do art.  1° da Lei n° 15.463, de 2005,  em

exercício  no  Hospital  Universitário  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -

Unimontes -, nas unidades a ele diretamente subordinadas e na Escola Técnica de

Saúde/Centro  de  Educação Profissional  e  Tecnológica,  no  valor  correspondente a

40% (quarenta por cento) do vencimento básico do respectivo cargo, a partir de 1° de

agosto de 2012.

Art. 5° - Os valores das gratificações de que trata m os arts. 2°, 3° e 4° passarão a

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico do respectivo cargo,

a partir de 1° de agosto de 2013.

Art.  6° - Fica instituída a GC, no âmbito da Fundaç ão Centro de Hematologia e

Hemoterapia  de  Minas  Gerais  -  Hemominas  -,  destinada  aos  servidores  efetivos

ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Auxiliar  de  Hematologia  e  Hemoterapia,

Assistente  Técnico  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia, a que se referem os incisos XI, XII e XIII do art. 1° da Lei n° 15.462, de

2005, nos seguintes valores:

I - para o servidor efetivo ocupante de cargo da carreira de Auxiliar de Hematologia

e Hemoterapia:

a) 31,33% (trinta e um vírgula trinta e três por cento) sobre o vencimento básico a

partir de 1° agosto de 2012;

b) 40,71% (quarenta vírgula setenta e um por cento) sobre o vencimento básico a

partir de 1° agosto de 2013;

II - para o servidor efetivo ocupante de cargo da carreira de Assistente Técnico de

Hematologia e Hemoterapia:

a) 19,09% (dezenove vírgula zero nove por cento) sobre o vencimento básico a

partir de 1° agosto de 2012;
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b) 27,6% (vinte e sete vírgula seis por cento) sobre o vencimento básico a partir de

1° agosto de 2013;

III  -  para  o  servidor  efetivo  ocupante  de  cargo  da  carreira  de  Analista  de

Hematologia e Hemoterapia:

a) 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico a partir de 1° agosto de

2012;

b) 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico a partir de 1° agosto de

2013.

Art. 7° - A tabela constante no item I.2.4 do Anexo  I da Lei n° 15.462, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, os servidores posicionados, na

data  de publicação desta lei,  em grau superior  ao “J”  de  qualquer  dos níveis  da

estrutura da carreira de Profissional de Enfermagem serão reposicionados nos termos

de regulamento, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

Art. 8° - As tabelas constantes no item I.2.4 do An exo I da Lei n° 15 .786, de 27 de

outubro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° d e agosto de 2012, na forma do

Anexo II desta lei.

Art. 9° - As tabelas constantes nos itens I.3.1, I. 3.2 e I.3.3 do Anexo I da Lei n°

15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° d e agosto de 2012, na forma do

Anexo III desta lei.

Art. 10 - Fica assegurado, a partir de 1° de agosto  de 2012, o abono de serviços de

emergência,  instituído  pelo  art.  21  da  Lei  n° 15.78 6,  de  2005,  aos  servidores

ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Auxiliar  de  Apoio  da  Saúde,  Técnico

Operacional da Saúde, Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional  de

Enfermagem e Médico, a que se referem os incisos VI, VII, VIII, IX e X do art. 1° da

Lei n° 15.462, de 2005, em efetivo exercício na Fhe mig, nos valores estabelecidos no

Anexo IV desta lei, nos termos de regulamento.

Art. 11 - Ficam acrescentados ao art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007, os seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 6º - (…)

§ 3º - O cargo de direção do Hospital Regional de Barbacena, unidade hospitalar da
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Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, será de recrutamento

amplo.

§  4º  -  Parte  dos  cargos  em  comissão  de  chefia  e  assessoramento  técnico  ou

especializado,  supervisão  e  coordenação  do  Hospital  Regional  de  Barbacena,

unidade hospitalar  da Fhemig, será de recrutamento amplo, conforme definido em

regulamento.”.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir.

ANEXO I

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

(...)

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária de trabalho: 20, 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Profissional de Enfermagem, carga horária 20, 30 ou

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...)

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* - A  Tabela de Vencimento Básico do Profissional de Enfermagem, carga horária

20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.
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Carga horária: 30 horas

* - A  Tabela de Vencimento Básico do Profissional de Enfermagem, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.

Carga horária: 40 horas

* - A  Tabela de Vencimento Básico do Profissional de Enfermagem, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.11.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...)

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

* -  A  Tabela de Vencimento Básico do Auxiliar  de Hematologia e Hemoterapia,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

22.11.2012.

Carga horária: 40 horas

* -  A  Tabela de Vencimento Básico do Auxiliar  de Hematologia e Hemoterapia,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

22.11.2012.

I.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  do  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  24  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 22.11.2012.

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  do  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 22.11.2012.
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Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  do  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 22.11.2012.

I.3.3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

* - A  Tabela de Vencimento Básico do Analista de Hematologia e Hemoterapia,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

22.11.2012.

Carga horária: 40 horas

* - A  Tabela de Vencimento Básico do Analista de Hematologia e Hemoterapia,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

22.11.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE VALORES DO ABONO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

I  -  Servidores  da  carreira  de  Auxiliar  de  Apoio  da  Saúde  -  Auas  -  em  efetivo

exercício na urgência e emergência e em Centros de Tratamento Intensivo - CTIs

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde - Auas foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 22.11.2012.

II - Servidores da carreira de Técnico Operacional da Saúde - TOS - em efetivo

exercício na urgência e emergência e em CTIs

II.1 - Hospital João XXIII

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira  de  Técnico  Operacional  da  Saúde  -  TOS  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 22.11.2012.

II.2 - Demais unidades da Rede Fhemig

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira  de  Técnico  Operacional  da  Saúde  -  TOS  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 22.11.2012.
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III - Servidores da carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde - Agas

III.1 - Hospital João XXIII - urgência e emergência e CTIs

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde - Agas foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 22.11.2012.

III.2 - Demais unidades da Rede Fhemig - CTIs

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde - Agas foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 22.11.2012.

III.3 - Demais unidades da Rede Fhemig - urgência e emergência - Todos os níveis

e contratos administrativos

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde - Agas foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 22.11.2012.

IV - Servidores da carreira de Profissional de Enfermagem - Penf

IV.1 - Hospital João XXIII - urgência e emergência e CTI

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira de Profissional de Enfermagem - Penf foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 22.11.2012.

IV.2 - Demais unidades da Rede Fhemig - CTI

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira de Profissional de Enfermagem - Penf foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 22.11.2012.

IV. 3 - Demais unidades da Rede Fhemig - urgência e emergência

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira de Profissional de Enfermagem - Penf foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 22.11.2012.

V - Servidores da carreira de Médico e Cirurgiões Bucomaxilofaciais

* - A Tabela de Valores do Abono de Serviços de Emergência dos Servidores da

carreira  de  Médico  e  Cirurgiões  Bucomaxilofaciais  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 22.11.2012.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.475 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.475/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$35.600.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 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° 3.475/2012

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais - TCEMG -, no valor de R$35.600.000,00 (trinta e cinco milhões e seiscentos

mil reais), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$31.500.000,00 (trinta e

um milhões e quinhentos mil reais);

II - outras despesas correntes, no valor R$4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil

reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I  -  da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais  do

TCEMG, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

II  -  do  excesso de arrecadação prevista  para  o corrente  exercício,  no  valor  de

R$20.500.000,00 (vinte milhões e quinhentos mil reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - do TCEMG, no valor de R$6.000.000,00 (seis

milhões de reais);
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IV -  do excesso de arrecadação da receita  de  Contribuição do Servidor  para o

Funfip do TCEMG, no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);

V - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS - do TCEMG, no valor

de R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

VI - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados -

RDA - do TCEMG, no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.476 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.476/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$62.509.688,00 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 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° 3.476/2012

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas

Gerais - MPMG -, no valor de R$62.509.688,00 (sessenta e dois milhões quinhentos

e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais), para atender a:

I  -  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais,  no  valor  de  R$57.900.000,00



1316
____________________________________________________________________________

(cinquenta e sete milhões e novecentos mil reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$4.289.688,00  (quatro  milhões

duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais);

III - despesas com investimentos, no valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil

reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes:

I  -  do  excesso  de  arrecadação previsto  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$57.900.000,00 (cinquenta e sete milhões e novecentos mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS - do MPMG, no valor

de R$100.000,00 (cem mil reais);

III - da anulação de dotação orçamentária do grupo de despesa Investimentos do

MPMG, no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

IV - da anulação de dotação orçamentária de Custeio do MPMG, utilizando como

fonte os Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$90.000,00 (noventa

mil reais);

V - da anulação de dotação orçamentária de Capital do MPMG, utilizando como

fonte os Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$20.000,00 (vinte mil

reais);

VI - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados -

RDA - do MPMG, no valor de R$2.004.688,00 (dois milhões quatro mil seiscentos e

oitenta e oito reais);

VII  -  do saldo financeiro do Convênio n° 759459, ce lebrado entre o MPMG e o

Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Direito Econômico, no valor de

R$300.000,00 (trezentos mil reais);

VIII - do saldo financeiro do Convênio n° 023/2006,  celebrado entre o MPMG e a

Prefeitura de Uberlândia, no valor de R$295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil

reais).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.534 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.534/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no

âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano Nacional de Gestão de

Risco  e  Resposta  a  Desastres  Naturais,  foi  aprovado  nos  turnos  regimentais,  na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 3.534/2012

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica

Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Plano Nacional de

Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de crédito com a

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -

Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, até o limite de

R$453.000.000,00  (quatrocentos  e  cinquenta  e  três  milhões  de  reais),  a  serem

aplicados nas intervenções de prevenção a enchentes e deslizamentos de encostas

nos Municípios.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere

o “caput”  serão aplicados nas atividades e projetos do Estado,  especialmente em

ações definidas no Plano Plurianual de Ação Governamental relacionadas à área de

infraestrutura urbana.

Art.  2° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ofere cer,  como contragarantia  à

garantia da 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
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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° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2012

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.367, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Ratifica  o  Convênio  n° 76/2012,  celebrado  pelo  Cons elho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz -, em 29 de junho de 2012.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio n° 76/2012, ce lebrado pelo Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz -, em 29 de junho de 2012, que autoriza o Estado a

dispensar o pagamento de créditos tributários de Imposto sobre Operações Relativas

à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - de responsabilidade da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de novembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, 1º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Dilzon Melo

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

Correspondência: Ofício nº 6/2012 (encaminhando o Projeto de Lei nº 3.587/2012), do

Procurador-Geral de Justiça - Propostas de Ação Legislativa nºs 1.673 a 1.867/2012,

de  autoria  popular  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.588  a  3.590/2012  -  Projeto  de  Resolução  nº

3.591/2012 -  Requerimentos nºs 3.825 a 3.832/2012 - Requerimento do Deputado

Sargento  Rodrigues  e  outros  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de
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Administração  Pública,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Turismo,  de  Saúde  e  de

Educação e do Deputado Dilzon Melo - Questão de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues e outros; deferimento - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Inexistência

de  quórum  especial  para  votação  de  projeto  de  lei  complementar  -  Discussão  e

Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de

Resolução nº  3.557/2012;  encerramento da discussão;  requerimento  do  Deputado

Sávio  Souza  Cruz;  deferimento;  votação  do  projeto,  salvo  destaque;  aprovação;

votação do art. 1º; rejeição - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto

de  Lei  nº  771/2011;  questão  de  ordem;  encerramento  da  discussão;  votação  do

projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.598/2011;  encerramento da discussão; aprovação na forma do

vencido em 1º turno;  verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação  da  votação;  questão  de  ordem;  existência  de  quórum  para  votação;

renovação da votação; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 2.036/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno

-  Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.089/2011; aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.117/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.549/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.551/2011;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  2.818/2012;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.848/2012; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.011/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno

-  Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.071/2012; aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.085/2012;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.213/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.253/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei nº  3.004/2012;  aprovação na forma do
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Substitutivo nº 1; declaração de voto - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

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 - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - 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 Dilzon Melo) - Às 14 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

André Quintão.
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O  Deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  felizmente,  na  ata  não  constam

algumas intervenções - e particularmente uma que refuto e lamento, porque partiu de

um  Deputado,  futuro  Vice-Prefeito  da  minha  cidade  e  que  eu  respeito  muito  -

relacionadas a ilações, calúnias e injúrias contra o PT. Eu não poderia deixar de estar

aqui, até porque sou filiado desde 1985 ao PT, partido que combateu a ditadura no

País; ofereceu ao País o Presidente da República operário; ofereceu-lhe a primeira

mulher  Presidenta  da  República,  que,  juntamente  com  os  partidos  aliados,

transformou  a  nossa  economia,  as  nossas  políticas  públicas  sociais,  o  nosso

processo redistributivo de renda; trata-se de um partido que tem na cor vermelha e na

estrela os seus distintivos hoje mais reconhecidos e admirados pelo povo brasileiro. O

PT é o partido que tem a maior admiração do povo brasileiro e, como qualquer outra

instituição,  conta  erros,  mas  muito  mais  acertos.  Felizmente,  no  caso  do  PT,  os

acertos são muito maiores que os erros cometidos em todas as instituições. Queria,

de  maneira  bem  serena  mas  firme,  dizer  que  o  PT,  nesta  Casa,  não  admitirá

afirmações, injúrias, calúnias, difamação ou qualquer tipo de associação a práticas

que o nosso partido e, principalmente, as Deputadas e os Deputados do partido que

compõem  esta  Casa  nunca  realizaram.  Queria  dizer  também  que  as  críticas,  as

questões relacionadas às políticas públicas, por aqueles que almejam ter algum nível

de responsabilidade na cidade, devem ser entendidas como um recado da população.

Não é justo as pessoas que morrem em decorrência de enchente, não é justo as

pessoas que perdem recurso com o seu comércio, não é justo as pessoas que têm

seus carros estragados pelos alagamentos serem ironizadas pelo gestor maior  da

nossa cidade. Prefeito não é babá. O cidadão quer Prefeito eficiente, ele não precisa

de babá. O cidadão não está na fase do ensino infantil. Sinceramente, se aqueles

políticos, as pessoas que querem e se dizem representantes do povo,  não têm o

mínimo de sensibilidade para compartilhar da crítica política irônica - ironia é uma

coisa, injúria é outra -, acho que não estão à altura de representar o povo mineiro ou

o povo de Belo Horizonte. A ironia fina faz parte da política. Injúria e calúnia no futebol

significam perder a esportiva, mas isso não faz parte, principalmente quando ofendem

um  partido  político  que  tem  representação  nesta  Casa  e  nunca  utilizou  desse

expediente  para  ataques  pessoais,  caluniosos  e  injuriosos  contra  qualquer  outro
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partido. Podemos ter críticas e divergências políticas, pois faz parte da democracia. A

divergência  é  o  DNA da  democracia.  Se  não  houvesse  divergência,  não  haveria

partidos políticos, eleições e disputa. Faço questão de registrar que, atendendo a um

pedido do Líder do Governo, Deputado Bonifácio Mourão - eu estava inscrito por 15

minutos  para  tratar  também  desse assunto  -,  vou abrir  mão do meu tempo para

podermos  agilizar  a  pauta  de  votação.  Eu  não  estava  aqui,  estava  em  uma

negociação de comissões do PPAG, mas refuto o que foi dito. Aliás, registro que isso

partiu de um Deputado por quem tenho o maior respeito e a quem respeitei muito

durante a campanha.  Mas  a  crítica  política  não pode ser  respondida  com injúria,

difamação e calúnia contra partido ou integrantes desse partido nesta Casa. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

-  O  Deputado  Carlos  Pimenta,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“OFÍCIO Nº 6/2012*

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art. 66, § 2º, c/c o art. 122, inciso I,

da Constituição do Estado de Minas Gerais e do art. 18, incisos VIII e XV, da Lei

Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, para deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa,  o presente Projeto de Lei,  que dispõe sobre a criação de

cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A proposição visa criar 2 (dois) cargos de Assessor Administrativo do PGJ, padrão

MP-83; 2 (dois) cargos de Assessor II, padrão MP-67; e 20 (vinte) cargos de Assessor

I, padrão MP-59, que se destinam à criação do núcleo de negociação de conflitos

ambientais no âmbito do Ministério Público, bem como ao exercício de atribuições de

assessoramento nas promotorias de justiça instaladas em Comarcas localizadas na

região  do  Norte de Minas  e  nas promotorias  de  justiça  instaladas nas  Comarcas

sedes de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano no nosso Estado.

De  igual  forma,  diante  do  atual  aumento  das  demandas  institucionais,  será
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necessária, na área administrativa, a criação de 1 (um) cargo de Superintendente,

padrão MP-83, 3 (três) cargos de Coordenador II, padrão MP-75, 1 (um) cargo de

Coordenador I, padrão MP-71, 1 (um) cargo de Assessor IV, padrão MP-73, e 2 (dois)

cargos de Assessor III, padrão MP-70.

Cumpre registrar  que, neste ano de 2012, a Procuradoria-Geral  de Justiça, com

recursos de convênio  celebrado com o Banco Mundial,  efetivou a contratação de

consultoria técnica especializada para a realização de diagnósticos institucionais e

elaboração de planos estratégicos de ação visando à reestruturação organizacional

das mencionadas promotorias de justiça, que foram selecionadas considerando-se a

premente necessidade de se priorizar a atenção do Ministério Público para as regiões

menos desenvolvidas do Estado, visando ao fortalecimento da atuação institucional

direcionada à diminuição das desigualdades sociais e promoção de justiça social, por

meio da estruturação da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais - CIMOS -

e suas regionais.

Como resultado apresentado nos planos estratégicos, a consultoria recomendou a

ampliação do quadro de assessoramento dos órgãos de execução avaliados, com o

fito de melhor cumprimento das atribuições constitucionais ministeriais.

Diante desse cenário, a proposição justifica-se pela necessidade de se prover o

núcleo de negociação de conflitos ambientais e as promotorias de justiça instaladas

nas Comarcas localizadas na região do Norte de Minas e nas Comarcas sedes de

municípios com baixo índice de desenvolvimento humano no nosso Estado com o

número adequado de servidores, visando a resguardar a produtividade e celeridade

da atuação ministerial,  com vistas à satisfação do interesse público e à resolução

extrajudicial dos conflitos ambientais.

Importante consignar que a proposta obedece aos limites de despesas com pessoal

dispostos no art.  20, inciso II, alínea “d”,  e no art. 22 da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Na oportunidade, reitero-lhe sinceros votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.
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PROJETO DE LEI Nº

Projeção de Impacto Orçamentário-Financeiro

Criação de Novos Cargos Efetivos e Comissionados

* - O quadro contendo a projeção do impacto orçamentário-financeiro com a criação

de  novos cargos efetivos e comissionados foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

23.11.2012.

Nota: Os efeitos  orçamentários  e financeiros  SOMENTE se iniciarão no próximo

exercício (2013), desde que:

=>  haja  disponibilidade  orçamentária  aprovada  na  LOA 2013,  ou  autorização

legislativa de crédito suplementar específica

=> a PGJ esteja enquadrada nos limites impostos na LRF e que o aumento de

despesa não comprometa tal limite.

Marcelo Nicolau de Jesus, Diretoria de Orçamento.

PROJETO DE LEI Nº 3.587/2012

Dispõe sobre a criação de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais.

Art.  1º  -  Ficam  criados  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão  do

Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,

constante no Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006:

I - 1 (um) cargo de Superintendente, padrão MP-83;

II - 3 (três) cargos de Coordenador II, padrão MP-75;

III - 1 (um) cargo de Coordenador I, padrão MP-71;

IV - 2 (dois) cargos de Assessor Administrativo do PGJ, padrão MP-83;

V - 1 (um) cargo de Assessor IV, padrão MP-73;

VI - 2 (dois) cargos de Assessor III, padrão MP-70;

VII - 2 (dois) cargos de Assessor II, padrão MP-67;

VIII - 20 (vinte) cargos de Assessor I, padrão MP-59.

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

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

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

“ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A - Grupo de Direção

* - O quadro contendo a denominação, número de cargos e padrão do Grupo de

Direção foi publicado no  “Diário do Legislativo”, de 23.11.2012.

B - Grupo de Assessoramento

* - O quadro contendo a denominação, número de cargos e padrão do Grupo de

Assessoramento foi publicado no  “Diário do Legislativo”, de 23.11.2012.

C - Grupo de Supervisão

* - O quadro contendo a denominação, número de cargos e padrão do Grupo de

Supervisão foi publicado no  “Diário do Legislativo”, de 23.11.2012.

- 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.

PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS 1.673 A 1.867/2012

- As Propostas de Ação Legislativa nºs 1.673 a 1.867/2012 foram publicadas na

edição anterior.

OFÍCIOS

Da Sra.  Fernanda de Siqueira  Neves,  Subsecretária  de  Gestão de Pessoas  da

Secretaria de Planejamento, solicitando alteração da tabela que menciona, constante

no Projeto de Lei nº 3.500/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.500/2012.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, informando que o Projeto de

Lei nº 3.527/2012 não gera impacto financeiro para o erário. (- Anexe-se ao Projeto de

Lei nº 3.527/2012.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  informando  o  impacto

financeiro que o Projeto de Lei nº 3.500/2012 terá nos exercícios de 2012, 2013 e

2014 e indicando as fontes  que custearão as referidas despesas. (-  Anexe-se ao
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Projeto de Lei nº 3.500/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.588/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio às Entidades Comunitárias e Sociais

- Caecs -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Apoio  as  Entidades

Comunitárias e Sociais - Caecs -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação: O Centro de Apoio as Entidades Comunitárias e Sociais - Caecs - foi

fundado em 25/5/1987 como entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos e

tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural do País.

Os membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente 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.

Isto posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.589/2012

Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária  Yochanan,  com sede no

Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação Comunitária Yochanan,
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com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2012.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Comunitária Yochanan, constituída em 31 de agosto de

2000 e  registrada em 14 de fevereiro  de 2001,  é uma entidade civil  de  utilidade

pública, sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de São João del-Rei e

prazo  de  duração  indeterminado.  Tem  por  objetivos  sociais,  entre  outros,  gerir

escolas, cursos livres e entidades educacionais ou assistenciais que se baseiam nos

princípios  da  antroposofia,  com  o  objetivo  de  promover  o  harmonioso

desenvolvimento  humano;  prestar  serviços  nas  áreas  de  saúde,  assistência

farmacêutica, educação, artes, cultura, lazer e agricultura, mediante celebração de

convênios e contratos com entes públicos ou privados; prestar assistência aos menos

favorecidos com os recursos da medicina antroposófica.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972 de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.590/2012

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Santa Cruz do Escalvado 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 compreendido entre

os Km 19 + 000 (trecho da Rua Amaro Ribeiro Gomes) e 17 + 330 da Rodovia AMG-

1705,  com  extensão  total  de  aproximadamente  1.670m  (mil  seiscentos  e  setenta

metros).

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Cruz do

Escalvado a área de que trata o art. 1°.
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Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Santa Cruz do Escalvado e destina-se à instalação de via

urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de q ue 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. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2012.

Dinis Pinheiro

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

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Santa Cruz do Escalvado o trecho de rodovia que especifica.

Justifica-se  o  pedido  pelo  grande  interesse  desse  Município  no  referido  trecho,

tendo em vista a expectativa de urbanização e crescimento da cidade.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.591/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de armazéns gerais, nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezemb ro 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 armazéns gerais, nos termos do art. 225 da Lei n° 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 294/2012.

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

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº 3.825/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o ex-Deputado Federal João Magno por sua absolvição

na Ação Penal 470, julgada pelo STF. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.826/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhada ao

Congresso  Nacional  manifestação  de  apoio  à  Emenda  nº  23,  apresentada  pelo

Senador Francisco Dorneles à Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012, que dispõe

sobre  as  concessões  de  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica,

sobre a redução dos encargos setoriais,  sobre a modicidade tarifária  e dá  outras

providências. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 3.827/2012, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a instalação de

equipamentos de ginástica na Praça Cândido Portinari, localizada entre as Avenidas

Lasar Segal e Otávio Tarquino de Souza, no Bairro Tupi. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 3.828/2012, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o asfaltamento da

Rua Três Bicas, nas proximidades do nº 193, no Bairro Fernão Dias. (- À Comissão

de Transporte.

Nº 3.829/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pela brilhante

iniciativa de realizar o mutirão "Direito a ter pai", no próximo dia 7 de dezembro. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  3.830/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Comissões de Segurança Pública das Assembleias Legislativas da

Federação pedido de providências para a divulgação da foto do Sr. Célio Henrique da

Silva, conhecido como Celinho do Metrô, desaparecido em Betim, no último dia 4 de

outubro.

Nº 3.831/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Companhia de Missões
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Especiais que participaram da operação que culminou na prisão de um traficante e na

apreensão de drogas e arma no Bairro Ipiranga, no Município de Ibirité.

Nº 3.832/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 1ª Delegacia Especializada de

Investigação a Furtos e Roubos de Veículos que atuaram na operação que culminou

na prisão de um homem envolvido em desmanche e clonagem de veículos roubados

na Via do Minério, na região do Barreiro, nesta Capital.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues e

outros.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração  Pública,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Turismo,  de  Saúde  e  de

Educação e do Deputado Dilzon Melo.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Na condição de Líder do PMDB, quero apresentar,

em nome da bancada e do partido, a nossa solidariedade às palavras do Deputado

André Quintão, já que não comungamos dessa tese de tentativa de demonização de

qualquer agremiação. A correção no trato da coisa pública, a ética, o comportamento

republicano são atributos pessoais, e, em todas as legendas, há quem os cumpre e

há quem não os cumpre. Portanto, não é razoável, democrático nem republicano nem

contribui  para  o  aperfeiçoamento  político  do  País  que  se  queiram  simplificar  as

questões  demonizando  uma  ou  outra  agremiação  e  tratando-a  de  forma

desrespeitosa,  agressiva,  ofensiva  e  pouco  responsável,  como  assistimos,

infelizmente,  na  reunião  da  manhã.  Reitero  a  solidariedade  do  PMDB  às

considerações do Deputado André Quintão em defesa do seu partido,  que foi,  de

forma genérica, a meu juízo, atacado na reunião da manhã. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco)  -  Não havendo oradores inscritos,  a

Presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,
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compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.830 a 3.832/2012,

da  Comissão  de  Segurança  Pública.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  23ª

Reunião Ordinária, em 20/11/2012, dos Requerimentos nºs 3.745/2012, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 3.771/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 3.777/2012, do

Deputado  Rômulo  Veneroso,  e  3.781/2012,  do  Deputado  Duarte  Bechir;  de

Fiscalização Financeira - aprovação, na 23ª Reunião Extraordinária, em 20/11/2012,

do Projeto de Resolução nº 3.528/2012, da Comissão de Fiscalização Financeira; de

Turismo - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 20/11/2012, do Projeto de Lei nº

3.480/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e do Requerimento nº 3.768/2012,

do Deputado Hélio Gomes; de Saúde - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária,  em

21/11/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.090/2012,  do  Deputado Carlos  Mosconi;  e  de

Educação - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 21/11/2012, dos Projetos de Lei

nºs 2.976/2012, do Deputado Deiró Marra, 3.430/2012, do Deputado Antônio Carlos

Arantes,  e  3.438,  3.439  e  3.473/2012,  do  Governador  do  Estado,  e  dos

Requerimentos  nºs  3.786  e  3.787/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues e outros em que

solicitam a retirada de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2011.

A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do

Regimento Interno.
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 612 e 760/2011, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial

para votação de projeto de lei complementar, mas quórum que há para a apreciação

das  demais  matérias  constantes  na  pauta.  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º

turno, do Projeto de Resolução nº 3.557/2012, da Mesa da Assembleia, que altera o

inciso I  do "caput"  do  art.  6º  da  Resolução nº  5.365,  de  31/7/2012,  que altera a

Resolução nº  5.214,  de 23/12/2003,  e a Resolução nº 5.347,  de 19/12/2011,  que

dispõem sobre o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia

Legislativa, e dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

projeto. Continua em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita

a votação destacada do art. 1º do projeto. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII  do art.  232 do Regimento Interno. Em votação o

projeto, salvo destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 1º. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Resolução nº 3.557/2012, exceto

o art. 1º. À Mesa da Assembleia.

Prosseguimento  da  discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  771/2011,  do

Deputado Ivair  Nogueira, que dispõe sobre a transferência de domínio, do Estado

para o Município de Carmópolis de Minas, de trecho da Rodovia MG-270. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em

1º turno. Continua em discussão o projeto. Não há outros oradores inscritos.
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Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, no início da discussão do Projeto de

Lei nº 771/2011, disse que faria questão de ler na tribuna todos os projetos na íntegra.

Abri  mão do Projeto  de  Lei  nº  3.557/2012,  a  pedido  do  Líder  do  Governo,  e  os

minutos que me faltam seriam insuficientes. Então, abro mão, apenas dando esse

esclarecimento de que faço questão que os projetos sejam lidos, bem como o parecer

de redação final.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  771/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno, do Projeto de Lei nº  1.598/2011,  do Deputado Gustavo

Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - 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

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 23 Deputados. Portanto, não há quórum para votação. A

Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, eu iria solicitar uma recomposição de

quórum, mas deixo de fazê-lo. Se possível, gostaria que o projeto fosse novamente

colocado em votação.
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de quórum para

votação. A Presidência vai renovar a votação do projeto.  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

1.598/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.036/2011, da Deputada Rosângela

Reis,  que autoriza  o Poder  Executivo a fazer  reverter  ao Município de Timóteo o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.036/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.089/2011,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.089/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.117/2011, da Deputada Rosângela

Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Dias o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.117/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.549/2011, do Deputado Sebastião

Costa,  que autoriza o Poder Executivo a doar  ao Município de São Francisco do
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Glória o imóvel  que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.549/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.551/2011, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Açucena o imóvel que especifica.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.818/2012,  do Deputado Antônio

Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guaranésia o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.818/2012 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.848/2012,  do  Deputado  Hely

Tarqüínio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gotardo o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.  Em votação,  o projeto.  As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.011/2012,  do  Deputado  Dinis

Pinheiro,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Sem-Peixe o trecho que especifica. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
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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  3.011/2012 na forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.071/2012, do Deputado Bosco, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Serra do Salitre o imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.071/2012 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.085/2012,  do  Deputado  Romel

Anízio, que autoriza o Município de Iturama a alienar imóvel doado pelo Estado por

meio da Lei nº 19.995, de 29/12/2011. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  projeto.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.085/2012 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.213/2012,  do  Deputado  Delvito

Alves, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de

Unaí.  A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.213/2012 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.253/2011, do Deputado Antônio Júlio,

que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.896, de 2/8/2007, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que
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especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.253/2011 na forma do Substitutivo n 1º. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.004/2012, do Deputado Sargento

Rodrigues, que altera o inciso I do art. 6º da Lei nº 20.010, de 5/1/2012, que dispõe

sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Administração Pública

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 3.004/2012 na forma do Substitutivo n 1º. À Comissão de

Administração Pública.

Declaração de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - O projeto que votamos vem apenas corrigir uma

falha,  ocorrida no  ano  passado,  no  processo de votação da  educação básica  da

Polícia Militar. As unidades do Colégio Tiradentes sempre pertenceram, desde a sua

criação, aos dependentes dos policiais militares e dos bombeiros militares. Mas, por

um  pequeno  descuido,  mesmo  deste  Deputado,  cometemos  um  equívoco  e

aprovamos  um projeto  que incluía  apenas  os  dependentes dos policiais  militares.

Então, o que estamos fazendo hoje, com este projeto que teve o amparo imediato do

governo,  é uma correção,  porque com ele voltam os dependentes dos bombeiros

militares a ter o mesmo direito de frequentar o Colégio Tiradentes. É bom que isso

seja feito na forma da lei, porque com o tempo os comandos vão mudando, e isso

poderia  fazer  com que,  mais  à  frente,  os  bombeiros  acabassem sem  acesso  às
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unidades do Colégio Tiradentes.  Mas, agora,  com o que aprovamos em 1º turno,

voltamos  à  forma  original,  com  os  dependentes  dos  bombeiros  militares  e  dos

policiais militares tendo a mesma prioridade de ingresso nas unidades do Colégio

Tiradentes.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues -  Após a votação do Projeto nº 3.004/2012, de

minha autoria, aprovado por unanimidade pelos Deputados presentes, detectamos,

Sr. Presidente, que o Plenário se esvaziou e já não há quórum para a continuação

dos trabalhos, muito menos, para votação. Portanto, peço o encerramento de plano

da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 22, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

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

22/11/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Antônio Carlos Arantes e Anselmo José

Domingos

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa -  Registro  de presença -  Execução do Hino  Nacional  -  Palavras do Sr.

Presidente - Palavras da Deputada Liza Prado - Palavras da Deputada Luzia Ferreira

-  Palavras do Deputado Duilio  de Castro -  Esclarecimentos sobre a dinâmica dos

trabalhos  -  Exibição  de  vídeo  -  Palavras  do  Sr.  Ronaldo  Scucato  -  Registro  de

presença  -  Palavras  do  Sr.  Helton  Freitas  -  Palavras  do  Sr.  João  Carlos  Leite  -

Palavras do Sr. Inocêncio Magela de Oliveira - Palavras do Sr. Márcio Olívio Villefort

Pereira  -  Registro  de  presença  -  Esclarecimentos  sobre  os  debates  -  Debates  -

Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Duilio de Castro - Glaycon Franco -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Anselmo José Domingos, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Cooperar 2012

- Ano internacional das cooperativas”, com os seguintes objetivos: comemorar o ano

de 2012, declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas; apresentar

e divulgar o cooperativismo e suas possibilidades; identificar os desafios enfrentados

e  os  sucessos  obtidos  pelos  diversos  ramos  do  cooperativismo;  e  apresentar

sugestões para o fortalecimento do cooperativismo.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputados Antônio

Carlos  Arantes,  Presidente  da  Frente  Parlamentar  do  Cooperativismo  de  Minas

Gerais  -  Frencoop-MG  -;  Anselmo  José  Domingos,  1º-Vice-Presidente  da  Frente

Parlamentar de Cooperativismo - Frencoop-MG -; e Duilio de Castro; as Exmas. Sras.

Deputadas  Liza  Prado  e  Luzia  Ferreira;  e  os  Exmos.  Srs.  Raphael  Andrade,

Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Belo  Horizonte;  Ronaldo

Scucato,  Presidente  do  Sindicato  e  Organização  das  Cooperativas  do  Estado  de

Minas Gerais -  Sistema Ocemg  -;  Helton Freitas, Diretor-Presidente da Sociedade

Cooperativa de Trabalho Médico -  Unimed-BH  -;  João Carlos Leite,  Presidente da
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Cooperativa  de  Crédito  de  Livre  Admissão  de  São  Roque  de  Minas  -  Sicoob

Saromcredi  -;  Inocêncio  Magela  de  Oliveira,  Diretor  da  Dialétika  Fenômenos

Organizacionais;  e  Márcio  Olívio  Villefort  Pereira,  Diretor  Administrativo  e  de

Desenvolvimento  da  Central  das  Cooperativas  de  Economia  e  Crédito  de  Minas

Gerais  -  Sicoob Central  Cecremge  -,  representando o  Diretor-Presidente,  Sr.  Luiz

Gonzaga Viana Lage.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Marcelo Lana,

Presidente  da  Emater;  Getúlio  Gontijo,  representando  o  Instituto  Estadual  de

Florestas - IEF; e de alunos do 3ª período do curso de Direito da PUC Minas e do

curso de Pedagogia da Uemg, que nos visitam e participam do programa Educação

para a Cidadania, iniciativa da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais com o seu programa Visita Orientada. Gostaríamos de registrar, ainda,

a presença do Exmo. Sr. Cristiano Félix Silva, Presidente da Cooperativa de Crédito

dos Funcionários da Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Cofal.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos todos a ouvir o Hino Nacional, que será cantado pelo Coral

da  Assembleia,  sob  a  regência  do  maestro  Guilherme  Bragança  e  com  o

acompanhamento do pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr.  Deputado Antônio Carlos  Arantes,  dileto amigo,  Presidente da Frente

Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais, que com muito talento exerce mais

essa missão no Parlamento mineiro; Exmo. Sr. Deputado Anselmo José Domingos,

fraterno amigo, que enriquece a Casa com sua presença, com seus atributos; quero

saudar, com muita alegria e entusiasmo, a presença feminina da mulher guerreira,

combatente  e  iluminada,  Deputada  Liza  Prado;  Exmo.  Sr.  Secretário  de

Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, amigo Raphael Andrade - seja muito

bem-vindo  à  Casa  do  povo;  Sr.  Presidente  do  Sindicato  e  Organização  das

Cooperativas do Estado de Minas Gerais, Dr. Ronaldo - seja muito bem-vindo; Sr.

Diretor-Presidente da Unimed-BH, amigo Helton Freitas - é um prazer reencontrá-lo;
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Sr.  João  Carlos  Leite,  Presidente  do  Sicoob;  Sr.  Inocêncio  Magela,  Diretor  da

Dialétika  Fenômenos  Organizacionais;  Sr.  Márcio  Olívio  Villefort  Pereira,  membro

suplente do Conselho Diretor da Ocemg; quero saudar a Deputada Luzia Ferreira,

que  se  faz  presente;  o  Deputado  Bosco,  esse  permanente  obreiro  da  educação;

senhoras e senhores representantes de associações e cooperativas; imprensa aqui

presente.

Cooperar é unir esforços para alcançar um objetivo partilhado. É olhar para o outro,

compreender suas aspirações e necessidades, identificar-se com elas e agir de forma

solidária. Assumir uma postura cooperativa é atitude nobre e louvável, principalmente

nesses  tempos  agitados  em  que  vivemos,  nos  quais,  infelizmente,  prevalecem  o

individualismo e a rivalidade. Quando a cooperação transcende o plano pessoal e se

transforma em movimento social, funciona como poderoso mecanismo de inclusão e

de redução da pobreza. É isso - e nada melhor do que o testemunho dos Deputados

e das Deputadas - que a Assembleia tem feito incansavelmente: procurado, de todas

as formas, reduzir, ou melhor, excluir a pobreza do nosso cenário.

Foi  exatamente  o  poder  de  transformação  do  associativismo  que  levou  a

Organização das Nações Unidas - ONU - a declarar 2012 o Ano Internacional das

Cooperativas. Compreendendo que a ação das cooperativas agrícolas é fundamental

para  a  garantia  da  segurança  alimentar,  especialmente  nos  países  em

desenvolvimento, a ONU decidiu mobilizar governos e entidades da sociedade civil de

todo o mundo para que adotem medidas para auxiliar e fomentar o associativismo. O

foco são as associações de pequenos agricultores, que muito têm contribuído para a

melhoria das condições de vida no campo, ampliando o acesso à terra, ao crédito e

aos mercados e possibilitando a negociação de preços mais justos para sementes,

equipamentos  e  fertilizantes.  No  entanto,  o  associativismo  não  se  restringe  às

atividades  agrícolas,  desempenhando  papel  decisivo  em  todos  os  setores  da

economia.

Em 2010,  pequenas  e  grandes  cooperativas,  juntas,  empregavam  mais  de  100

milhões de pessoas no mundo - 20% a mais que as empresas multinacionais. Esses

números evidenciam a grande expansão do movimento iniciado em 1844 por tecelões

ingleses, unidos na Sociedade dos Equitativos Pioneiros de Rochdale, com o objetivo
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de criar alternativas de trabalho em uma época em que a máquina a vapor tomava o

lugar  dos  operários  nas  fábricas.  A  experiência  bem-sucedida  dos  ingleses

rapidamente ganhou o mundo, chegando ao Brasil  no final  do século XIX. Desde

então, tem reiteradamente demonstrado sua capacidade de adaptação, tornando-se

particularmente  forte  nos  momentos  de  crise  econômica,  como  a  dos  anos  30,

quando o País se viu confrontado com a grande depressão e a crise do café.

Hoje as mais de 6 mil cooperativas brasileiras respondem por parte importante de

toda a riqueza produzida no País, congregando milhões de associados. Têm grande

peso,  além  das  já  mencionadas  cooperativas  de  pequenos  produtores,  as

associações  de  consumo,  de  crédito  e  de  infraestrutura  e  tantas  outras.  As

associações de consumidores trabalham para que os cooperados possam comprar

alimentos,  roupas  ou  medicamentos  de  boa  qualidade  por  preços  acessíveis.  As

entidades de crédito, unindo as economias dos cooperados, concedem empréstimos

em condições e taxas mais favoráveis que as normalmente praticadas no mercado.

As cooperativas de infraestrutura, por sua vez, ofertam aos cooperados serviços aos

quais eles normalmente não teriam acesso,  como eletrificação e telefonia rural ou

limpeza pública. Essas iniciativas tão diferentes, Srs. Deputados, senhores visitantes,

têm  em  comum  seu  caráter  democrático,  igualitário  e  autônomo.  Por  estarem

sustentadas pelos pilares da liberdade e do voluntarismo, são capazes de defender

com êxito os interesses dos cooperados. Ademais, estão seriamente comprometidas

com  o  desenvolvimento  das  comunidades  em  que  surgiram,  funcionando  como

agentes do desenvolvimento sustentável e da educação.

Ciente  do  grande  potencial  transformador  do  cooperativismo,  a  Assembleia  de

Minas tem dado especial  ênfase às questões ligadas ao tema, principalmente por

meio das atividades da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Produzimos também significativa legislação relacionada à matéria, de que é exemplo

a lei que institui a Bolsa Reciclagem, que concede incentivos financeiros a catadores

de materiais recicláveis, uma medida inovadora não somente no Parlamento mineiro,

mas também no Estado de Minas Gerais. Esperamos que esse exemplo louvável seja

seguido por outros Estados brasileiros. Empenhada em consolidar-se como ponto de

convergência do poder público e da sociedade na discussão de estratégias para o
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desenvolvimento  do  Estado,  esta  Casa  julgou  oportuno  promover  este  ciclo  de

debates,  motivada  pelo  Ano  Internacional  das  Cooperativas.  O  evento  é  ocasião

propícia para a apresentação e a divulgação do cooperativismo, a identificação dos

desafios e dos êxitos de seus diferentes ramos e a apresentação de sugestões para o

seu aprimoramento.

Temos o privilégio de ser conduzidos nos debates por palestrantes experientes, que

vivenciam efetivamente a realidade do associativismo, seja por meio de seu trabalho

em cooperativas, seja por meio de sua atuação no poder público. Agradeço a cada

um  deles  o  interesse  em  partilhar  seus  conhecimentos,  favorecendo,  assim,  a

evolução do cooperativismo. Agradeço também a cada participante a sua presença,

contribuindo para o enriquecimento das discussões.

Tenho a certeza de que este encontro, norteado pela lição de força, solidariedade e

cidadania do associativismo, será um sucesso e alcançará todos os seus objetivos.

Mãos à obra! Vamos juntos continuar a construir um Estado cada dia melhor, com a

força do associativismo. Um ótimo dia aos senhores e às senhoras!

Palavras da Deputada Liza Prado

Bom dia a todas e a todos!  Cumprimento os presentes na pessoa do Deputado

Dinis Pinheiro, nosso querido e grande Presidente, que faz com que as portas da

Assembleia  estejam  todos  os  dias  abertas,  para  recebermos  propostas  e

melhorarmos, a fim de que esta Casa seja realmente a voz dos nossos cidadãos e

cidadãs  e  defenda  os  seus  direitos.  Na  pessoa  do  meu  querido  Presidente  da

Comissão de Agropecuária, de que faço parte, cumprimento todos os nossos colegas

Deputados, como o Deputado Anselmo José Domingos.

Esta  manhã  é  muito  importante,  pois  estão  presentes  homens  e  mulheres  que

sabem da importância de discutirmos cooperativa no prisma de que tem um papel

fundamental no sistema de alimentação do nosso mundo. Tenho certeza de que tanto

os japoneses quantos os holandeses já podem copiar os nossos exemplos. Antes,

eles eram referência nessa área, mas, hoje, o Brasil está com as suas cooperativas

cada vez mais compartilhadas e organizadas financeira e administrativamente e com

os seus gestores preparados, o que faz diferença.

Desejo a todos muito sucesso e que estejam sempre procurando aprimorar, para
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realmente podermos combater  a  pobreza e  enfrentar  os  grandes oligopólios.  Não

apenas como membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, mas também como

membro  da  Comissão  de  Agropecuária,  desejo  a  todos  um  bom  dia  e  um  bom

trabalho. Tenho certeza de que vocês estão aprimorando-se, e quem ganha com isso

são todos os cooperados, pois, com péssimos gestores, quebram-se as cooperativas.

E quem se aprimora constantemente está trabalhando com outras cooperativas com

as quais também podem fazer negócios.

No Brasil e em Minas Gerais, há ainda muito espaço para a organização do nosso

povo. Por exemplo, os produtores da agricultura familiar, em nosso Estado, ainda não

conseguem vender os seus produtos por não estarem organizados em cooperativas.

Há a lei federal que diz que devem ser comprados 30% dos produtos “in natura” da

agricultura familiar, mas esses produtores ainda não conseguem vender porque não

estão organizados. Creio que poderemos encontrar aqui  outras cooperativas, para

conversar e apresentar propostas, a fim de fazermos com que este país realmente

combata a pobreza e distribua riquezas. Podem contar sempre com esta Deputada.

Muito obrigada.

Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Bom dia a todos! Gostaria de cumprimentar a Mesa na pessoa do nosso Presidente

Deputado  Dinis  Pinheiro  e,  na  pessoa  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

Presidente  da  Frente  Parlamentar  do  Cooperativismo,  cumprimento  os  demais

presentes.

Sempre digo que o cooperativismo é uma forma mais racional, mais democrática e

mais justa do ponto de vista da organização social e econômica; é uma organização

mais  horizontalizada.  E,  numa  sociedade  em  que  há  tanta  desigualdade  de

distribuição  e  de  apropriação  da  riqueza  produzida  por  todos  nós  nas  atividades

econômicas,  o  cooperativismo  é,  vamos  dizer  assim,  aquele  nosso  sonho  de

organização  social  em  que  todos  podem  beneficiar-se  igualmente  do  produto  do

trabalho.

Apesar de ser um segmento importante no Brasil, o cooperativismo ainda está em

crescimento.  Talvez  por  isso,  por  esse  sonho  que  todos  partilhamos  de  mais

igualdade nas relações econômicas, ele cresce e tem espaço para crescer em outros
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diferentes  segmentos.  Como  disse  o  Presidente,  na  nossa  tradição  no  Brasil,  o

cooperativismo  está  mais  vinculado  à  área  agropecuária,  mas  temos  exemplos

significativos como o da Unimed - aliás, encontra-se na Mesa o Dr.  Helton -, cuja

cooperativa é muito bem-sucedida no atendimento médico.

Saúdo  todos  vocês  que,  no  dia  a  dia,  contribuem  para  que  as  cooperativas,  o

movimento cooperativista ganhe espaço na sociedade e seja um sucesso. Vejo aqui

meu amigo Geraldo Magela, lutador por esse movimento. Quero dizer que a minha

participação como Vereadora teve muito a ver com as provocações que ele me fazia:

“Luzia,  levante  essa  bandeira.  Adira  ao  movimento.  Ajude-nos.”  Aliás,  como

Vereadora, apresentei  um projeto de lei  que permite que as cooperativas de Belo

Horizonte possam participar de licitações públicas. Portanto, também caminhamos

nesse sentido em que vocês, que militam no movimento cooperativista,  ajudam a

construir  uma  nova  forma  de  organização  social.  Estaremos  juntos,  aqui  na

Assembleia,  como parlamentar,  e  usaremos  este  espaço,  ajudando  a  divulgar,  a

melhorar a legislação e a apoiá-los nesse caminho que pode levar a mais justiça e

mais igualdade. Queremos que vocês ajudem a construir uma sociedade melhor. Boa

sorte! Muito obrigada.

Palavras do Deputado Duilio de Castro

Bom dia a todos! Na pessoa do nosso Presidente Deputado Dinis Pinheiro e na do

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  da  Frente  Parlamentar  do

Cooperativismo, cumprimento todos os presentes. É um prazer estar aqui com vocês

hoje e mostrar a importância deste debate. Nos últimos anos, temos visto o Brasil

avançar muito no sistema de cooperativismo. Com certeza, é um caminho para baixar

custos e apoiar os pequenos produtores.

Quando falamos em cooperativismo, vemos exemplos no leite, no transporte, na

agricultura. Hoje o Brasil parte para o caminho da união, principalmente por meio das

cooperativas, que, muitas vezes, fomentam a economia do País. Meu gabinete está à

disposição desta Comissão. Tenho certeza de que esta Casa está de portas abertas

para avançar no que for preciso quanto à legislação. Mas o mais importante é nos

conscientizarmos de que, se unirmos forças, com certeza, no Brasil, que é um país

rico, tem território e água, poderá haver uma melhor economia e uma melhor divisão
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de renda. Esse é o caminho. O cooperativismo dá esse exemplo.

Tive  a  oportunidade,  em  Sete  Lagoas,  de  ser  o  autor  do  projeto  que  criou  o

transporte alternativo, que é um caminho para fazer divisão de rendas. Hoje, vemos

que ele se  transformou em uma cooperativa  e gerou emprego para mais  de 500

pessoas. Isso fez uma grande diferença no transporte de Sete Lagoas. Sou exemplo

e  testemunha  da  diferença  que  o  cooperativismo  faz  na  vida  das  pessoas.

Precisamos  dividir  a  riqueza  para  que  todos  tenham  condições  de  ter  uma vida

melhor. É o que esperamos. Este debate nos irá enriquecer muito. Queremos que

avance para alcançarmos melhores condições e mais divisão de renda para o nosso

país. Obrigado, desejo a todos um evento proveitoso e que cresçamos com o debate.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  bem,  Deputado  Duilio.  A  Presidência  agradece  às

autoridades a participação na abertura do ciclo de debates e neste instante passa a

Presidência  dos  trabalhos  ao  querido  e  fraterno  colega  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Antônio  Carlos  Arantes)  -  Bom  dia  a  todos,

cumprimento os integrantes da Mesa e demais autoridades presentes. Esclarecemos

que,  após  as  exposições,  abriremos  espaço  para  apresentação  de  questões  ou

sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de outras enviadas pelo formulário

do “Participe Agora”, disponível pela internet no portal da Assembleia Legislativa.

Para melhor organizarmos nosso debate, ainda durante as falas dos expositores os

participantes  poderão  encaminhar  suas  questões  ou  sugestões  por  escrito,  no

formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de apoio. Os que desejarem

fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no formulário, devendo, para

registro, entregar o conteúdo da intervenção também por escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.

Basta acessar o portal da Assembleia Legislativa - www.almg.gov.br -, abrir a página

do ciclo de debates, preencher o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Assistiremos a um vídeo elaborado pelo Sindicato e Organização

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Sistema Ocemg -, em comemoração
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do Ano Internacional das Cooperativas.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Gostaria de passar a palavra ao Sr. Ronaldo Scucato, Presidente

da Ocemg, e aproveitar para agradecer a V. Exa. a grande parceria, por intermédio da

sua pessoa e desta Assembleia. Somos grandes parceiros. Graças a essa parceria, a

Assembleia  tem  conseguido  avançar  muito.  Por  meio  da  Frente  Parlamentar  do

Cooperativismo, composta por mais de 50 Deputados, quero apresentar-lhe o nosso

agradecimento  também  por  ter  aceitado  organizar  e  promover  conosco  o  Dia

Internacional do Cooperativismo nesta Casa. Muito obrigado. Com a palavra, o Sr.

Ronaldo Scucato.

Palavras do Sr. Ronaldo Scucato

Bom dia a todos. Coube-me a honra de ser o primeiro a me pronunciar sobre a

parte técnica deste ciclo de debates. Quero agradecer à Assembleia Legislativa, na

pessoa do Deputado Dinis Pinheiro, seu Presidente, que nos brindou com excelente

palestra, e à Mesa. Quero fazer agradecimento especial ao Deputado Antônio Carlos

Arantes, parceiro de todas as horas, Presidente da nossa frente parlamentar, e ao

Deputado Anselmo José Domingos, seu Vice-Presidente. Aproveito para saudar os

coordenadores  deste  ciclo  de  debates,  os  assessores  e  os  funcionários  da

Assembleia. Cumprimento ainda os Deputados da Frencoop, as demais autoridades,

os conselheiros e o superintendente do Sistema Ocemg-Sescoop, os gerentes e os

funcionários do nosso sistema, os amigos cooperativistas que aqui estão, a Mesa, os

Deputados  que  se  pronunciaram.  Cumprimento  as  autoridades,  todos  os

companheiros  cooperativistas  que  já  se  pronunciaram,  os  funcionários  do  nosso

sistema e os presentes.

Senhoras e senhores, para falar sobre cooperativismo é preciso departamentalizar.

Na parte da tarde vamos ter o pronunciamento do nosso líder maior, Dr. Márcio Alves

de  Freitas,  que  naturalmente  vai-lhes  dar  todas  as  informações  sobre  o

cooperativismo  em  nível  internacional  e  nacional.  Portanto,  vou-me ater  a  dados

exclusivamente  mineiros  e  fazer  algumas  reflexões  a  respeito  do  sistema,  entre

aspas,  cooperativo.  Costumo  afirmar,  caríssimo  Deputado,  que  não  somos

bandoleiros, mas ainda somos um bando de gente tentando exercer a cooperação.
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Ainda  temos  um  longo  caminho  a  percorrer  para  atingirmos  o  sistema.  Temos

problemas internos no cooperativismo. Além de todos os benefícios que ele traz para

a sociedade, poderia fazer muito mais se fôssemos realmente consistentes.

Gosto de começar minha fala com uma frase tipicamente mineira, de um médico,

escritor  e  um  homem  que  se  antecipou  na  história,  que  sentiu  a  chegada  da

globalização. Estou falando do embaixador, médico, escritor e humanista Guimarães

Rosa. Ele disse que a nossa cabeça é uma só e que as coisas que há e que estão

para ver são demais, muitas muito diferentes, por isso temos de abrir a cabeça para o

total. O total é a globalização. As cooperativas estão definitivamente inseridas dentro

da  globalização.  Se  não  estiverem,  pegarão  o  bonde  do  atraso,  o  estribo  do

retrocesso.  Por  isso  agradecemos  a  oportunidade  de  falar  alguma  coisa  sobre

cooperação, de onde ela veio, por onde passou, onde está e o que se pretende com

ela.

Precisamos  afirmar,  mais  uma vez,  em  nível  mundial,  que  é  preciso  manter  a

natureza cooperativa. Todos sabemos que as cooperativas estão no mercado fazendo

negócios.  É  importante  que  se  diga  isso  porque  elas  não  são  sociedades

beneficentes, muito menos filantrópicas. As cooperativas são sociedades de negócios

e, como tais, têm de dar resultado positivo. A lei nos impede de falar em lucro, mas a

verdade é que tudo que se fala como retorno e resultado positivo nada mais é que o

verdadeiro lucro. Precisamos do lucro para atingirmos nosso objetivo, que é o social,

a realização do social, por meio da eficiência econômica. Não se constrói um paraíso

social  em  cima  de  uma  ruína  econômica.  Por  isso  precisamos  da  eficiência

cooperativa, mas também de cuidado para não tirarmos o humano do primeiro plano

do sistema cooperativo.

Um pouco mais à frente, vamos ver como fica essa questão. Precisamos de uma

ampla pesquisa em nível  mundial, regional e até local para avaliarmos o caminho

percorrido pelo cooperativismo e trazer à tona, em segundo lugar, os desafios e os

questionamentos  para  o  porvir  do  cooperativismo.  Se  os  modelos  de  negócios

cooperativistas vão estar compatíveis com a natureza cooperativista, mais à frente

veremos algo sobre isso.

Temos de fazer um resgate histórico. A cooperação sempre existiu. O ser humano
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precisou cooperar para sobreviver,  para caçar, para pescar, para produzir,  para se

alimentar. E tivemos exemplos importantes, os “mirs”, exemplos seculares na Rússia

de camponeses que se organizaram de forma cooperativa.; tivemos os “frutières”, na

França, no século XII, 800 anos passados, que tratavam de cooperativa de laticínios.

Portanto, a França, historicamente, continua liderando a fabricação de laticínios, de

queijos, porque tem uma experiência quase milenar.

Os artéis, na Rússia - fui surpreendido recentemente com um material trazido da

Rússia por  uma equipe de médicos que visitaram uma sociedade cooperativa em

Moscou. Trouxeram a documentação de um cooperativa constituída 13 anos antes da

famosa experiência histórica de Rochdale. A Ocemg conseguiu a tradução não só da

ata,  como do  estatuto  dessa  cooperativa  que  precedeu os  pioneiros  utópicos  de

Rochdale. Essa tradução está na Ocemg à disposição de todos os interessados.

Os zadrugas iugoslavas, com tecnologia fantástica de produção agrária. Depois se

expandiram  por  todo  o  leste  europeu,  para  a  Bulgária,  para  a  Romênia,  para  a

Ucrânia; os “ejidos”, no México, e as próprias missões no Sul do Brasil. Esse é o

resgate histórico. Se o cooperativismo tem 160 anos com Rochdale, ele é milenar

com experiências levadas a efeito lá atrás. É importante que se diga isso porque

temos de manter o passado vivo.

Vou até antecipar a fala de George Fauquet, médico francês. Nos anos 1900, ele

disse que quando o movimento corta o cordão umbilical com suas utopias, sonhos e

ilusões, esse movimento regride.

E  essa  é  uma  frase  importante.  Por  que  é  importante?  Porque  a  utopia  é

importante. Ser utópico não é ser atrasado, é ser adiantado. Para que serve a utopia?

A utopia serve para avançar. E Fauquet foi um cooperativista que vivia intensamente

o cooperativismo. E é o que precisamos fazer com o cooperativismo atual, porque

viver,  meus amigos,  é uma coisa  rara.  A maioria  das pessoas meramente existe,

submersa na rotina diária. O cooperativismo tem de sair dessa mesmice da rotina e

viver intensamente a filosofia, a ideologia e a operacionalidade.

E aí o registro histórico de pioneiros de Rochdale. Estive lá na semana passada,

com o museu todo remodelado: o respeito pelo passado. A maioria das pessoas acha

que o passado é simplesmente o álbum de retratos que você joga no fundo do baú e
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deixa amarelar; não respeita o passado, vai cometer e repetir os mesmos erros no

futuro. Rochdale lutou contra a exclusão social. Vinte e oito tecelões, uma mulher no

meio, a má alimentação, o alimento fraudado, perspectiva de vida de no máximo 30

anos, mulheres e crianças com jornadas de trabalho de 16 horas, salários injustos,

situação  difícil.  Os  pioneiros  não tinham  crédito.  Economizaram  1  libra  cada um,

durante um ano, para formar o primeiro estoque de um armazém que só tinha farinha

de trigo, aveia, manteiga, açúcar, velas e nada mais. Em Rochdale eles não tinham

crédito. Olhem o que faz a cooperação: andavam milhas com o carrinho de mão, iam

buscar  suprimentos em Manchester  para  abastecer  o armazém.  Com  um  ano,  já

tinham mil cooperados e, com cinco anos, tinham aberto mais de 15 lojas em todo o

Reino Unido. Esta é a força, é o desenvolvimento, é a qualidade de vida, é o bem-

estar do ser humano através da cooperação.

Mas isso não caiu do céu. O cooperativismo teve precursores. William King foi um

médico que propugnava pelo cooperativismo de consumo, alimentação de qualidade,

peso certo. Charles Fourier, com as suas falanges fauqueristas, as suas colônias, os

serviços  coletivos;  Philippe  Buchez,  empreendimento  sem  o  Estado.  Já  naquela

época, antes de Rochdale, dos 28 tecelões, Philippe Buchez dizia: “Vamos trabalhar

sem  precisar  da  muleta  pública”.  E  Roberto  Rodrigues  costuma  dizer,

anedoticamente, que é bom o Estado tomar conta da segurança, da educação etc.,

mas que deixe o negócio de lado. A gente pode até namorar, passear de mãos dadas

com o Estado pra lá e pra cá na calçada, mas não ir pra cama com o Estado porque,

se o fizer, você se corrompe.

Portanto, o cooperativismo da sociedade privada, autenticamente privada.

Pierre  Proudhon.  As  cooperativas  de  crédito  deveriam  ter  o  busto  de  Pierre

Proudhon. Ele é o patrono do cooperativismo de crédito. É o homem que lutou contra

o agiota, contra a usura, pelo acesso ao crédito, e pouca gente sabe disso. Proudhon,

como anarquista, lutava contra essas coisas e facilitava o financiamento, o crédito

para a sociedade em geral através de cooperativa.

Louis  Blanc  já  defendia  a  intervenção do  Estado na formação de cooperativas,

porque ele era Ministro da França.

Schulze-Delitzsch e Raiffeisen. Esses dois constituíram um sistema fantástico de
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crédito.  Raiffeisen,  de  inspiração  mais  rural,  e  Schulze-Delitzsch,  de  inspiração

urbana, que fez o primeiro código cooperativo da Alemanha. Luigi Luzzatti seguiu os

passos em Milão, na Itália, a cidade mais assalariada da península, e constituiu o que

hoje é um banco cooperativo italiano.

Por  final,  nas  Américas,  Alphonse  Desjardins  -  o  grande  sistema  de  crédito

canadense, milhões de pessoas, um complexo fortíssimo. E aí vem um parêntese.

Esse homem, que constituiu a primeira cooperativa em Antigonish, no litoral da Nova

Escócia,  conseguiu  elevar  a  pesca  canadense à  segunda  condição  de pesca do

mundo,  perdendo  apenas  para  a  japonesa.  Tudo  isso  através  de  financiamentos

cooperativos.  Mas  há  um  aspecto  importante.  Desjardins  morreu  em  1920.  Sua

esposa,  Dorimène,  continuou  o  trabalho  dele.  Em  1925  houve  uma  possível

derrocada  do  cooperativismo  financeiro  do  Canadá  e  Dorimène  conseguiu,  com

reuniões  em  Montreal  e  Toronto,  segurar  o  sistema,  e  hoje  é  o  grande  sistema

canadense de crédito. Em 2002 ela foi considerada pelo governo canadense heroína

nacional. É o papel da mulher no cooperativismo.

Esse sistema canadense chegou ao conhecimento de um empresário cristão norte-

americano de nome Edward  Filene,  que foi  ao  Canadá buscar  as técnicas desse

cooperativismo  e  a  implantou  nos  Estados  Unidos,  fazendo  com  que  este  país

chegasse à hegemonia da produção de grãos através da eletrificação rural financiada

por cooperativas de crédito, as famosas Cuna Mutual, que posteriormente têm em

Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos, o Conselho Mundial das Cooperativas de

Crédito.

Com  todo  o  sucesso  de  Rochdale  no  Reino  Unido,  ele  saltou  para  a  Europa

continental.  Lá  houve  um  homem  chamado  Charles  Gide,  economista,  escritor,

humanista,  historiador,  que  instituiu  uma  faculdade  em  Nimes,  na  França,  para

abrigar estudantes de cooperativismo de todo o mundo.

Esse  homem  tinha  um  plano  de  três  etapas  em  que  ele  propugnava  que  o

consumidor, no setor terciário da economia, deveria se organizar, amealhar recurso, e

retrocedendo na escala dos setores econômicos, voltar ao segundo setor onde se

transforma, onde se agrega valor, onde se armazena, onde se transporta, e constituir

cooperativas no segundo setor até conseguir recurso suficiente para chegar ao setor
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primário  da  produção.  Poucas  cooperativas,  com  exceção  das  escandinavas,

conseguiram esse processo proposto por Charles Gide.

E o mais importante é que há um estudo da FAO para países emergentes ou em

desenvolvimento que fala que de um processo econômico considerado 100%, 67%

ficam  no  setor  secundário  da  economia,  onde  estão  as  transnacionais,  não  as

multinacionais,  onde  estão  aqueles  grupos  cujos  interesses  estão  acima  dos

interesses das nações. Então, 67% retornam ao setor secundário da economia; 22%

ficam no setor terciário, onde consumimos; e apenas 11% retornam ao setor primário

da economia. Essa é a razão do êxodo rural. No final da minha fala vamos ver por

que precisamos motivar o setor primário da economia através de cooperativas de

produção.

A cooperativa, como todos sabem, é uma associação autônoma de pessoas, com

regime democrático, etc. Mas, na verdade, cooperativa autêntica é aquela que faz

bem, que atende bem e que gasta bem. Essa é a definição primária e definitiva de

uma cooperativa. E a cooperativa fala sempre em princípios. Por que princípios de

cooperativa? O que interessa são os valores que rebocam aos princípios. Os valores

de  democracia,  igualdade,  equidade,  solidariedade,  honestidade  e  transparência.

Costumo repetir a frase do Cardeal De Gondi, Bispo de Retz, há 400 anos, que falava

sobre o momento em que os que mandam perdem a vergonha e os que obedecem

perdem o respeito.

É por isso que precisamos realçar os valores do cooperativismo - honestidade e

transparência  -,  e  a  importância  de  termos  lideranças  autênticas.  Estamos

enfrentando crises de liderança não só no mundo, mas também no cooperativismo.

Na  estrutura  de  representação  do  cooperativismo  temos  a  aliança  cooperativa,

instituída  em  1895,  em  Londres,  passando  depois  para  Genebra  e  seguindo

atualmente para Bruxelas. Temos a Aliança Cooperativa das Américas, a OCB, as

organizações estaduais, o Sescoop, braço de capacitação, as frentes parlamentares

nacional e estadual, as cooperativas singulares e a base de tudo, que é o associado.

Vamos ver os dados estatísticos do cooperativismo. Ninguém gosta disso, mas é a

base  do  desenvolvimento.  São  760  cooperativas  no  Estado  de  Minas  Gerais.  O

Roberto Rodrigues disse que não acredita nisso. Com orgulho revelo aos senhores
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que são 760 cooperativas adimplentes e regulares. Não temos inadimplência, e é a

única organização do Brasil com irregularidade zero.

Temos quase 37 mil empregados no Sistema Ocemg. É um dado importante. Temos

1.200.000  cooperados  nas  nossas  760  cooperativas  e  tivemos  um  movimento

financeiro de R$27.000.000.000,00 durante o ano de 2011, um crescimento de 24%

em relação ao ano de 2010. A participação feminina é de 17,5%, são 44 mulheres

Presidentes. Dos Presidentes e Diretores, 62% têm curso superior e pós-graduação.

Dos  empregados,  35%  têm  curso  superior  e  pós-graduação.  São  7,2%  a  nossa

participação no Produto Interno Bruto.

PIB não significa FIB; Produto Interno Bruto não significa Felicidade Interna Bruta,

como diz o Prof. Hirata, da Universidade de St. Gallen, na Suíça, parodiando o reino

de Butão. Hoje PIB não é mais indicador de bem-estar nem de qualidade de vida. O

País  pode ter  um excelente  PIB,  mas também ter  regiões madrastas  para  o  seu

próprio povo. Foram R$1.300.000.000,00 de tributos e de aplicação em lazer e meio

ambiente,  sendo  R$1.200.000.000,00  de  tributos  pagos  ao  governo.  E  as

exportações, US$884.000.000,00.

Essa  é  a  contribuição  do  cooperativismo  em  Minas  Gerais.  Tivemos  uma

movimentação econômica de R$27.000.000.000,00.  E vocês  podem verificar,  pela

seta vermelha, que, praticamente no ano da crise internacional, tivemos um resultado

parelho, mas, depois, crescemos durante todos os anos. A participação dos ramos na

movimentação econômica: 52% do agropecuário, 26% do crédito,  16% da saúde -

praticamente  esses  três  ramos  significam  96%  da  movimentação  econômica  do

cooperativismo em Minas Gerais. E os principais produtos são o café e o leite. O café,

com  uma participação  de  57%,  e  o  leite,  36%  na  economia  mineira  através  de

cooperativas.

Evolução das exportações: tivemos, nos anos de 2003 a 2012, um crescimento de

1.073% das exportações, o que significa mais produtividade, melhor qualidade e mais

agressividade para exportar nos nichos e mercados internacionais. A média do salário

do cooperativismo mineiro também é bem mais alta  que a média dos salários  no

Estado. E onde existe cooperativa, o indicador de desenvolvimento humano é bem

superior ao das cidades em que não há cooperativas, e também a média do IDH no
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Estado de Minas.

No ramo crédito, temos a divisão, quase 50 a 50 entre Municípios que têm e não

têm cooperativas. O percentual de Municípios com cooperativas de crédito é 52%, e,

em 446 Municípios, as cooperativas de crédito estão presentes.

São 203 cooperativas de crédito, com 667 postos de atendimento. O Papa Bento

XVI costuma dizer  que as cooperativas de crédito representam gente trabalhando

para gente. Essa é uma frase importante em suas homilias.

No  ramo  de  saúde,  temos  a  participação  expressiva  da  Unimed,  com  57%.

Posteriormente, meu dileto amigo Presidente da Unimed-BH dará informações mais

precisas sobre o sistema. Além disso, temos a Uniodonto, com 12%, e as demais

entidades  completam  o  queijo,  com  31%.  O  ramo  do  transporte  também  vem

crescendo  muito  com  diversas  categorias.  Posteriormente,  todos  receberão  as

informações  econômicas  e  sociais  do  cooperativismo  mineiro  e  poderão  verificar

todos esses dados estatísticos. Isso acontecerá no dia 30, quando será realizado o

Seminário de Responsabilidade Social.

Agora  vem  a  sustentabilidade,  que  envolve  os  aspectos  econômico,  social  e

ambiental e também as propostas e tendências. Precisamos de uma nova visão e de

coragem, com as novas  lideranças que estamos tentando formar,  já  que há uma

carência delas no sistema. Precisamos da profissionalização da gestão e da direção e

também  da  intercooperação,  que,  na  verdade,  é  uma  falácia.  Precisamos

intercooperar,  pois  os  ramos,  em  geral,  não  se  entendem.  Além  disso,  as

cooperativas precisam cuidar da agregação de valor.

Reflexões: repensar o cooperativismo por meio de uma ampla pesquisa e avaliar o

passado e os desafios para o futuro; provocar mudanças, sempre tendo o humano

em primeiro plano;  agir  com responsabilidade social,  hoje mencionada por  todo o

mundo, mas que, na verdade, começou com o cooperativismo - o marco legal foi em

1844, em Rochdale -; e promover a inclusão social, Produto Interno Bruto - PIB -,

Felicidade Interna Bruta - FIB - e IDH - Indicador de Desenvolvimento Humano.

Lerei a frase que o Papa Bento XVI mandou para o José Graziano Silva, Diretor da

FAO, entidade da ONU que trata da alimentação e agricultura no mundo. Disse o

Papa:  “É  indispensável  que  os  poderes,  em  nível  nacional  e  internacional,
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predisponham os instrumentos necessários, legislativos e de financiamento, para que,

nas zonas rurais, as cooperativas possam ser instrumentos eficazes para produção

agrícola,  segurança  alimentar,  mudança  social  e  um  amplo  melhoramento  das

condições de vida.  Em um mundo que busca ações apropriadas para superar  as

dificuldade derivadas da crise econômica e para dar à globalização um significado

autenticamente humano, a experiência com cooperativas representa bem a economia

a serviço das pessoas.”

Terminando,  volto  ao  Charles  Gide,  que disse:  “O  cooperativismo é  a  suprema

esperança  daqueles  que  sabem  que  há  uma  questão  social  a  resolver  e  uma

revolução a evitar”.  Portanto,  como diz Roberto Rodrigues,  “o cooperativismo é o

caminho para a democracia e a paz”.

Sr. Presidente da Frencoop, Deputado Anselmo Domingos, e demais componentes

da Mesa, senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção dispensada. Bom dia!

Bom trabalho para todos.

- No decorrer se seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença da Exma. Sra.

Profa. Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo, Diretora-Geral da Faculdade Novos

Horizontes, que está promovendo o curso de cooperativismo em sua faculdade; dos

Exmos. Srs. e Sras. Marcelo Lana, da Emater; Geraldo Magela, da Ocemg; Leonardo

e Ivan, do Sicoob de São Gonçalo do Sapucaí;  Luiz Carlos Diogo,  Presidente do

Sicoob Nossocrédito, da nossa querida São Sebastião do Paraíso; Renato Nunes,

nosso amigo Presidente da Coopa, cooperativa de leite em Patrocínio; Clóvis Correa,

Presidente da Cooperativa Agrícola Alto Rio Grande; Getúlio Gontijo, da Secretaria de

Meio  Ambiente;  Edmundo  Dantés  Patrocínio,  do  Sicoob  Credjus;  Márcio  Olívio

Villefort Pereira, Diretor Presidente da Sicoob Centro-Oeste - daqui a pouco, ele vai

falar  conosco  -;  Irone  Martins  Sampaio,  Presidente  da  Cooperativa  Nacional  de

Apicultura -  Conap -;  João Marques Pereira Neto, Vice-Presidente da Cooperativa

Agropecuária Vale do Rio Doce; Marco Túlio Borgatti, gerente técnico da Ocemg; Luís

Edmundo  Noronha  Teixeira,  Presidente  da  Federação  Nacional  de  Cooperativas

Médicas; Sra. Márcia Aparecida Monteiro, gerente comercial do Sicoob Nossacoop;
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Antônio Edison Fernandes de Andrade, Diretor de Relações Institucionais do Sicoob

Crediserv; Olímpio Gonçalves Pimenta, do Conselho Fiscal do Sicoob Credjus; Luiz

Antônio,  assessor  jurídico  do  Sistema  Ocemg;  Paulo  Francez,  Diretor  da

Crediriodoce;  William  Wagner  da  Silva,  Presidente  da  Federação  Unipropas;  Sra.

Maria  Goretti  Cota  Martins,  Presidente  da  Copremon;  Edivaldo  Ribeiro  Holman,

Presidente Executivo da Unipropas; Haroldo Costa Daldegan,  do Sicoob Credesp;

Paulo  Acorroni,  do  Conselho  Administrativo  da  Cofal;  Carlos  Fabiano  Braga,  do

Coopeventos;  José  Ailton  Junqueira  de  Carvalho,  Presidente  da  Coopifor;  Paulo

César  de  Araújo Rangel,  da Unimed de São João del-Rei;  Colifeu Andrade Silva,

Vice-Presidente da Itambé; Geraldo Martins Alves, Superintendente Financeiro e de

Negócios da Sicoob Central Cecremge; Paulo Roberto Guerra, Diretor-Presidente da

Sicoob Copesita;  Márcio  Antônio  Laine,  Diretor-Presidente  do  Sicoob  Credesp de

Bom Despacho; Ronaldo Tavares Gontijo, Diretor Financeiro do Sicoob Credesp de

Bom  Despacho;  Vicente  Ferreira  Malachias,  Diretor  do  Sicoob  Credesp;  Raphael

Andrade,  Superintendente  Econômico  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte;  Dr.  Heli

Penido, ex-Presidente da Crediminas; Eugênio, do Sindicato Rural de Pará de Minas;

Everton Alves Pereira, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de

Minas; Geraldo Vasconcelos, Diretor-Presidente do Sicoob Acicredi de Guaxupé; Rui

Gonçalves  Leite,  Diretor  de  Desenvolvimento  e  Negócios  da  Coopemata;  Lúcio

Antônio de Souza, da Cofal; Flávio Matias da Costa, da Consult; Guilherme Olinto

Alves  Lima  Resende,  Presidente  do  Ciemg  e  da  Cooperativa  Rio  Doce;  Míriam

Fernandes Amaral, pesquisadora da Faculdade Novos Horizontes; Cenyldes Moura

Vieira, Diretor-Presidente da Cooperativa Agropecuária de Uberlândia; José Jacinto

Júnior,  do  Conselho de  Administração da Calu;  e Alessandro Henrique de Sousa,

Diretor Administrativo da Coind.

Palavras do Sr. Helton Freitas

Caros companheiros e colegas, bom dia a todos! Agradeço à organização deste

seminário  a oportunidade de falar  aos  colegas de  cooperativismo que reencontro

aqui. É sempre bom poder reencontrar todos em um ambiente tão representativo e

significativo como este. Cumprimento o Sr. Ronaldo Scucato, que, pela sua gestão

diante  da  Ocemg-Sescoop,  tem  conseguido  colocar  o  cooperativismo  mineiro  e
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nacional  em  fóruns  como  este  da  nossa  Assembleia  Legislativa.  Agradeço

penhoradamente  ao  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  que  pensou,  concebeu  e

estruturou  este  evento  e  que  hoje  nos  recebe  aqui.  Agradeço  ao  Anselmo  José

Domingos.  Falei  com  ele  que  pensava  que  o  pai  dele  havia  sido  cooperado  da

Unimed-BH, e ele me falou que ele ainda é cooperado e que os seus dois irmãos

também o são.  Isso  é  muito  significativo,  porque  representa  o  cooperativismo no

ambiente familiar, especialmente com essa questão paterna como exemplo de vida.

Vou  falar  um  pouco  do  sistema  Unimed,  mas  mais  especificamente  sobre  a

Unimed-BH. Pela exiguidade do tempo, tive que fazer um recorte na minha fala para

focar essa experiência junto à cooperativa de trabalho médico do Sistema Unimed,

que  é  a  Unimed  de  Belo  Horizonte.  Para  começar,  gostaria  de  dizer  que  o

cooperativismo faz parte da minha vida há um quarto de século. Não sou nenhum

Ronaldo Scucato, mas já percorri uma trajetória: passei pelos ramos do consumo, do

crédito, do trabalho na Unimed, que são as cooperativas de saúde que não são do

Sistema Unimed,  e,  finalmente,  essa  experiência  vinculada  à  Unimed-BH,  que  já

soma 15 anos aproximadamente, tempo em que estou de alguma forma associado ao

Sistema Unimed. Essa experiência é muito relevante, porque a Unimed-BH é uma

cooperativa estruturada, de grande porte, e nela tive a oportunidade de colocar em

prática  uma  série  de  princípios  e  premissas  nos  quais  acredito  de  maneira

penhorada.

Dizendo rapidamente, a Unimed é um sistema de cooperativas médicas que está

presente em todo o País. Temos uma confederação, que é a Unimed do Brasil, com

cerca de 360 cooperativas singulares, que respondem por mais de 18 milhões de

clientes das cooperativas Unimed, de um total de 48 milhões de usuários de saúde

suplementar no Brasil. Portanto, mais de um terço do setor saúde suplementar no

Brasil está vinculado às cooperativas do sistema Unimed.

No nosso Estado temos uma federação. A federação do Estado de Minas Gerais é

seguramente uma das principais do Sistema Unimed e conta com 62 cooperativas

singulares. O Estado de Minas Gerais tem um dos sistemas de cooperativas Unimed

mais homogêneos. Em todas as regiões do Estado há cooperativas fortes atuando e

atendendo  aos  seus  próprios  clientes  e  aos  das  outras,  no  que  chamamos  de
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intercâmbio, que nada mais é que um sistema de cooperação entre cooperativas do

mesmo gênero, da mesma espécie.

Somos todas Unimed, mas atendemos os clientes umas das outras, o que imprime

essa  dimensão  nacional  ao  sistema  Unimed.  Quando  o  Fluminense  caminha

celeremente  para  ser  campeão  nacional  e  leva  a  marca  Unimed  no  peito,  está

levando o patrocínio da Unimed para o Rio de Janeiro. Mas, na verdade, todos nós,

de  alguma  forma,  nos  beneficiamos  por  esta  marca  estar  sendo  exposta

nacionalmente, de maneira tão intensa e tão significativa.

A Unimed Belo Horizonte é, seguramente, uma das principais cooperativas do País

hoje. E destaca-se não só pelo porte, como também pela forma de organização de

seu quadro social, pela forma de organização dos seus serviços e pelos resultados

que apresenta em sua gestão.

Ronaldo Scucato falou com muita propriedade sobre a questão dos princípios e dos

valores do cooperativismo. A outra questão que ele também abordou, e é nesse ponto

que vou focar mais, é o caráter empresarial das cooperativas. A primeira vez que ouvi

essa frase foi  pela  boca do Ronaldo:  “Não existe paraíso social  construído sobre

ruína econômica”.  Então,  é fundamental tratarmos a cooperativa como empresa e

buscarmos atingir resultados, a partir dos quais teremos condição de fazer valer os

princípios  e  valores  do  cooperativismo,  porque,  evidentemente,  temos  resultados

positivos a partilhar com nosso quadro social.

Hoje a Unimed Belo Horizonte tem 5.200 sócios e 1.130.000 pessoas associadas.

Temos a honra de ser o plano de saúde da Assembleia Legislativa do nosso Estado, o

que  é  muito  relevante,  muito  significativo  para  nós,  da  cooperativa  Unimed.

Anualmente,  apenas  em  Belo  Horizonte  a  Unimed  realiza  mais  de  6.500.000

consultas e 130 mil internações.

A partir do Município de Belo Horizonte, a Unimed BH tem conseguido avançar de

maneira muito significativa e já é referência nacional na aglutinação, que o Ronaldo

incentiva e sobre o que sempre fala. Por fim, conforme falarei um pouco mais adiante,

conseguimos aglutinar em uma única cooperativa a Unimed Belo Horizonte, que é a

principal, e todas as cooperativas Unimed da Região Metropolitana. Então, hoje há

quatro cooperativas Unimed na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com uma
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única operadora, a Unimed Belo Horizonte. Seguramente, isso não seria possível se

não  contássemos  com  o  incentivo  da  Ocemg,  que  reafirma  a  importância  de  se

buscar a aglutinação na forma de uma escala operacional maior.

Esse é o início  da  nossa cooperativa,  em 1971.  O Prof.  Hilton Rocha,  um dos

grandes nomes da medicina brasileira da sua época, é o cooperado número um da

Unimed Belo Horizonte.  Naquele momento,  os médicos depositaram seu prestígio

pessoal  na  Unimed.  Certamente,  o  Prof.  Hilton  Rocha  não  precisaria  de  uma

cooperativa para bem conduzir sua atividade profissional, mesmo porque era outra

época. Mas ele cooperou com a Unimed Belo Horizonte, emprestando seu prestígio

para que a cooperativa tivesse um desenvolvimento maior.

Esses são marcos importantes da cooperativa, de 1971 até 2011, quando a Unimed

atinge 40 anos de história, 40 anos de existência, com uma carteira de 1 milhão de

clientes.

Houve uma feliz coincidência: ao completar 40 anos, a Unimed também atingiu a

marca de 1 milhão de clientes, com grande destaque no Índice de Desempenho da

Saúde Suplementar - IDSS -, controlado pela nossa agência reguladora. A Unimed

obteve notas máximas nesse índice, conforme mostrarei adiante.

A Cooperativa da Unimed surge naturalmente como uma cooperativa de trabalho

médico, mas, pela natureza do mercado em que se inseriu, tornou-se também uma

operadora de plano de saúde, regulamentada a partir de 1998, pela Lei nº 9.656. Um

pouco mais adiante, a Unimed, por necessidade e circunstâncias, também tornou-se

gestora de um amplo sistema de saúde, de uma ampla rede assistencial, que envolve

não  somente  os  serviços  próprios  da  cooperativa,  mas  também  toda  uma  rede

assistencial.

O  grande  desafio  é  fazer  com  que  todas  essas  unidades  operem  de  maneira

integrada,  para  que  consigamos  fazer  com  que  os  consultórios  dos  médicos,  os

hospitais da Unimed,  os hospitais credenciados e os outros serviços tenham uma

atuação  sinérgica  nessa  rede,  que,  em  última  análise,  dá  suporte  a  todas  as

operações de caráter assistencial que a Unimed promove aos seus clientes.

Falarei um pouco sobre a estrutura da Unimed-BH. Neste momento, ela tem 190

consultórios  médicos,  onde  os  seus  cooperados  trabalham,  quase  400  leitos
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hospitalares, 18 ambulâncias e uma série de cooperados que já atuam diretamente

nos serviços da cooperativa.

Esses  são  os  nossos  serviços.  O  nosso  serviço  de  ambulância  é  bastante

conhecido, pois circula muito pela cidade. Temos o serviço de atenção domiciliar, para

atender aos pacientes nos próprios domicílios. Há situações específicas em que essa

é a melhor forma de cuidado que podemos propiciar aos nossos clientes. Dispomos

de unidades ambulatoriais, chamadas núcleos, onde os nossos cooperados atendem

aos clientes da nossa rede. Temos três unidades mais complexas, que também são

unidades ambulatoriais, as quais são centros de promoção da saúde.

Vamos  dar  algumas  notícias  em  relação  à  ampliação  dessa  estratégia.  Em

Contagem, a Unimed tinha uma presença tímida, mas, quando a cidade investiu em

um serviço próprio e instalou uma estrutura com a cara da Unimed, passou a ter um

avanço  importante  no  mercado  da  cidade  e  região.  Então,  passamos  a  ter  uma

unidade  de  referência  extremamente  bem-estruturada,  que  conta  com  centro  de

radiologia e exames, que podem ser feitos nessa unidade. O nosso primeiro hospital,

que é maternidade, fica no Bairro Grajaú, com o qual, de certa forma, aprendemos a

gerir esse ser complexo, que é a gestão hospitalar. Em 2010, inauguramos o Hospital

Unimed - HU -, que é o maior hospital de urgência e emergência do nosso Estado,

localizado na Praça Floriano Peixoto,  com grande relevância operacional  para os

nossos clientes. O hospital  de Betim está hoje listado aqui,  pois a Unimed-BH se

aglutinou à Unimed de Betim, que era uma operadora da nossa região. O trabalho foi

longo e intenso, com muitas conversações. Por fim, chegamos a um bom acordo. Os

cooperados  de  BH  souberam  entender  a  importância  desse  passo.  Em  uma

assembleia no Palácio das Artes, os cooperados de Betim votaram unanimemente

pela aglutinação com a Unimed-BH. Na ocasião, contamos com a presença do Dr.

Ronaldo Scucato e mostramos que seguimos uma linha, que tem sido compreendida

pelos nossos cooperados.

Além disso, a Unimed tem investido muito em infraestrutura. Quando falamos em

caráter empresarial, não podemos nos esquecer de que toda empresa tem de dispor

de  uma estrutura  patrimonial  de  capital  robusta.  A Unimed  adotou  uma série  de

estratégias para que parte daquilo que gera de resultado permaneça na sociedade.
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Ao  fazer  isso,  naturalmente,  vai-se  robustecendo,  ganhando  uma  força  maior,

exatamente para ir ocupando espaços significativos nesse mercado. De 2005 a 2011

a  Unimed  distribuiu  resultados,  dinheiro  aos  seus  cooperados  no  final  do  ano  e

também  capitalizou  uma  parte  desses  recursos.  Conseguimos  gerar  resultado,

colocar  dinheiro  no  bolso  e  no  capital  social  do  cooperado,  fazendo,  portanto,  o

crescimento  das  cooperativas.  Essas  curvas  mostram  exatamente  isso,  um

patrimônio líquido de R$532.000,00 em 2011, que, basicamente, é feito a partir  da

incorporação de resultados. Ou seja, a cooperativa foi capaz de gerar resultados e,

ao incorporá-los, seja aos seus fundos, seja ao capital social dos seus sócios, passou

a ter  uma estrutura patrimonial  muito mais robusta,  condição “sine qua non”  para

quem  quer  operar  plano  de  saúde  no  Brasil.  Hoje  não  dá para  pensar  em  uma

operadora de plano de saúde com o porte de 1.130.000 clientes que não tenha uma

estrutura  patrimonial  sólida  e  faça  isso  de  uma  forma  ou  de  outra.  Algumas

cooperativas da Unimed têm tido grande dificuldade de ter  esse volume financeiro

para fazer frente às reservas que são exigidas pelo órgão regulador. Temos feito isso

porque começamos muito antes, e essa estratégia adotada pela cooperativa tem sido

muito positiva.

Sempre enxergamos o sócio  nessas três  dimensões:  ele  é  sócio da  Unimed;  é

cliente,  porque usa o plano da Unimed;  e também presta serviços à cooperativa.

Nessas três dimensões, separamos quatro áreas em que entendemos a cooperativa

tem de atuar de forma muito clara. A primeira delas é proteger o trabalho médico,

proteger o mercado de trabalho dos seus cooperados; a segunda é a participação

econômica,  que  é  inerente  ao  ser  cooperativo  -  o  cooperado  participa

economicamente  da  cooperativa  -;  a  terceira  é  a  participação  política  e  o

desenvolvimento cooperativista. Tivemos de ajustar a nossa agenda porque hoje, na

parte  da  tarde,  teremos  o  encontro  de  cooperados  da  Unimed  no  Minascentro.

Trazemos  palestrantes  nacionais,  às  vezes  internacionais,  para  falar  a  nossos

cooperados sobre temas que não dizem respeito à medicina, coisas que precisam

saber e que, normalmente, não vão encontrar em congressos médicos. Essa é uma

forma de desenvolver o nosso quadro social. Hoje, uma terça-feira, à tarde teremos a

presença de, aproximadamente, 1.200, 1.500 cooperados. Isso é, realmente, muito
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relativo  e  significativo;  por  fim,  a  quarta  são os  programas  de proteção social.  À

medida  que  a  cooperativa  se  tornou  importante  economicamente  na  vida  do

cooperado, entendemos que ela também tem de pensar na proteção social dos seus

médicos.  Então,  na Unimed temos a assistência médica; um seguro de vida,  que

chamamos  Pró-Família;  e,  mais  recentemente,  a  previdência  dos  médicos

cooperados.

Aqui vemos o fechamento de 2011, em que vemos que não só já tínhamos uma

carteira  muito  significativa,  mas  um  crescimento  consistente  ao  longo  do  tempo.

Como fizemos crescer a carteira, naturalmente cresceu também a nossa receita. No

ano  passado,  a  receita  da  Unimed  passou  de  R$2.000.000.000,00.  A produção

médica, ou seja, os valores que pagamos diretamente aos médicos pela produção

também são muito significativos e crescentes, exatamente porque a cooperativa tem

tido êxito em angariar clientes.

Despesas  administrativas.  A Unimed Belo  Horizonte  tem um nível  de  eficiência

administrativa dos mais elevados do País de todas as operadoras de saúde. Esse é o

nosso grande diferencial.

Com 8,6% de despesa administrativa, estamos exatamente nos menores índices de

todas as operadoras nacionais,  o que aumenta muito a competitividade da nossa

cooperativa. Como disse anteriormente, só para mostrar dois dados, comprovo que,

ao mesmo tempo em que pagamos sobras aos cooperados, colocamos dinheiro no

capital  social  e  no  patrimônio  da  cooperativa.  Em  2005,  começamos  com

R$17.000.000,00  no bolso  do  cooperado  e  R$8.400.000,00  no  capital  social.  Em

2009, houve a crise: pagamos R$37.000.000,00 aos cooperados, como distribuição

de sobras,  e retivemos R$46.000.000,00 no patrimônio da  cooperativa.  Em 2011,

pagamos R$40.000.000,00 aos cooperados e outros R$16.000.000,00 foram para o

capital da cooperativa.

Isso nos permitiu  criar  uma previdência  para  os  nossos  cooperados.  Hoje,  esta

Presidência  tem  cerca  de  R$260.000.000,00  depositados  no  fundo  da  Petros,  da

Petrobras, em nome de nossos sócios, ou seja, são recursos que a cooperativa gerou

e depositou em fundo externo. Anualmente, fora o que pagamos na produção dos

médicos,  distribuímos recursos da ordem de R$150.000.000,00 todos os anos em
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previdência, planos de saúde, outros programas de seguro e aporte no capital social.

São recursos que o cooperado recebe da cooperativa e que não estão vinculados à

produção de consultas e de exames.

Ali  estão  as  nossas  assembleias,  que  contam  com  aproximadamente  3  mil

cooperados,  ou  seja,  o  cooperado  atribui  valor  à  cooperativa  a  ponto  de,  num

determinado dia, em geral duas vezes por ano, ir a uma assembleia no Minascentro.

Anualmente, fazemos pesquisa com o Instituto Datafolha. Cooperados e clientes têm

uma visão muito positiva sobre a cooperativa.

Até o momento, falei sobre o que construímos. Falando rapidamente sobre o futuro,

como parte dos empreendimentos em curso, estamos planejando 370 novos leitos e

550 leitos hospitalares. Hoje, há uma grande deficiência de leitos hospitalares em

nossa  cidade.  Construí-los  é  a  necessidade  primeira  de  quem  opera  planos  na

Capital. Temos uma estratégia de distribuir nossos serviços ao longo da cidade. Em

fevereiro, inauguraremos o serviço na Avenida Pedro I, pois é importante, relevante.

Trata-se  de  um  instituto  de  ensino  e  pesquisa  e  de  um  centro  de  consultórios

médicos consorciados feitos pela cooperativa. Teremos 150 consultórios médicos e

um instituto de ensino e pesquisa na Rua Inconfidentes. Sabemos que a construção

trouxe muitos transtornos, mas foi por uma boa causa, pois ali teremos mais um forte

pilar do cooperativismo mineiro não apenas pelos consultórios, mas principalmente

pelo instituto.

Atrás da Câmara Municipal  de Belo Horizonte, na Avenida Churchill,  próximo ao

nosso hospital, outra unidade laboratorial está em construção. Estamos finalizando o

processo de fundação. Já começamos a obra. O Hospital Unimed já tem um projeto

para mais que duplicar. Temos um hospital de 250 leitos e um projeto de ampliação

de mais de 320 leitos, portanto teremos um hospital de grande porte.

Aquele  é  um projeto  de  construção de  um  hospital  no  Barreiro,  já  concluído  e

aprovado  pela  Lei  da  Copa.  Entretanto,  em  função  da  exiguidade  do  tempo  -  a

Prefeitura levou dois anos para aprová-lo e restou 1 ano e 10 meses para construí-lo

-,  declinamos  do  projeto  e  estamos  aguardando  uma  nova  legislação  para  que

possamos reaprová-lo.

Essa é uma unidade administrativa ambulatorial, sem destinação específica.
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No futuro, queremos recebê-los todos na Unimed, nessa nova sede. O projeto foi

aprovado, e devemos construir nos próximos cinco ou seis anos, ou seja, a Unimed

está  projetada  e  planejada para  os  próximos  cinco  ou  seis  anos,  o  que é  muito

importante.

Para finalizar, depois disso tudo, como somos vistos pelo órgão que nos controla, a

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar?  A Unimed  pontua  verde  em  todos  os

quesitos avaliados pela agência, o que é um grande destaque. A operadora, além de

conduzir  a  parte  cooperativista,  estratégica  e  expansionista,  apresenta-se  como

saudável, saneada junto ao órgão regulador.

Era essa a minha mensagem. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade, em

meu nome e em nome da Unimed-BH. Muito obrigado a todos. Bom dia.

- No decorrer se seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Helton Freitas. Com a palavra, o Sr. João

Carlos Leite, Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de São Roque de Minas -

Saromcred. Esse homem é um exemplo de cooperativismo no Brasil. São Roque é

uma  cidade  pequena,  mas  tem  um  Município  grande.  Para  implantar  uma

cooperativa-modelo numa cidade pequena, é preciso ser muito bom de serviço. Era

um lugar pobre, mas hoje é uma cidade e um Município ricos. O cooperativismo foi

fundamental.  Acho que o Prefeito  Nilzo fez uma grande transformação na cidade.

Com a palavra, o Sr. João Carlos Leite.

Palavras do Sr. João Carlos Leite

Bom-dia a todos. Cumprimento o Deputado Antônio Carlos Arantes, em cuja pessoa

saúdo toda a  Mesa.  É uma honra  sair  da  Serra da  Canastra  e  vir  à  Assembleia

Legislativa para relatar a experiência dessa grande metrópole, São Roque de Minas,

hoje em franco crescimento, com seus 3.700 habitantes. Para nós, é uma honra muito

grande estarmos aqui.

Como é muita coisa, vou tentar resumir 21 anos de experiência no cooperativismo

de  crédito.  Todo  mundo  fala  que  o  cooperativismo  de  crédito  é  um  agente  de

desenvolvimento  econômico  e  social,  de  distribuição  de  renda,  de  geração  de

empregos e de felicidade. Acho que São Roque de Minas é esse modelo.

Para entendermos um pouco dessa história, nos seus 2.102km2 viviam cerca de 10
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mil  habitantes.  Em  1990,  essa  população  caiu  para  6.300  habitantes.  Por  que

aconteceu isso? O povo foi embora porque não havia emprego. Em São Roque, não

há hospital até hoje. Não havia estrada, escola, telefonia, energia e não se produzia

nada. O que era produzido em São Roque? Havia a pecuária leiteira. Havia pequenos

produtores de queijo da Serra da Canastra, grande atividade econômica e financeira,

que advinha da pecuária leiteira. A agricultura era de subsistência. Para piorar, o que

produzíamos não era suficiente para o consumo da pequena população. Isso fez com

que o povo fosse embora. Aos quatro anos, meu pai retirou-me da zona rural;  fui

estudar em Bambuí. Formei-me em Agronomia na Universidade Federal de Lavras,

em 1987. Trabalhei um ano em Belo Horizonte. Em 1989, voltei  para São Roque.

Queria trabalhar lá. Meu pai me disse que eu estava ficando louco, que não havia

nada para eu fazer ali. Ele me disse o seguinte: “Eu o fiz doutor, por isso tem de ficar

em Belo Horizonte”. Senti que o meu mundo era lá e teimei com meu pai. Voltei e

montei uma loja agropecuária.

Como  pequeno  empresário,  abri  minha  primeira  conta  na  extinta  MinasCaixa.

Perguntei ao Gerente se havia crédito para eu investir. Ele me disse que não, que a

MinasCaixa só captava poupança. Que bom, ela captava recursos e os trazia para

Belo Horizonte. Ficávamos ali sem nada. Mas foi bom.

Peguei  dinheiro  emprestado  com  os  agiotas  e  montei  minha  loja.  Peguei  meu

primeiro talão de cheques como empresário e me casei em 1990. Se estava bom ou

ruim, não sei; só sei que estava feliz em São Roque. Eu olhava a região, via tanta

riqueza que Deus havia colocado ali  e não entendia por que havia tanta pobreza.

Aquilo me incomodava. Estava lá começando a minha vida e, em uma bela segunda-

feira,  às  10  horas  da  manhã,  todos  chegaram,  como  era  comum  em  todas  as

segunda-feiras.  O  pessoal  veio  da  zona  rural:  os  aposentados,  os  funcionários

públicos, os produtores rurais, os queijeiros, aquelas pessoas que movimentavam a

economia dos Municípios à porta da MinasCaixa. E lá havia uma cartolina branca

afixada com os  seguintes  dizeres:  “Liquidada pelo  Banco Central  do  Brasil”.  Isso

causou um alvoroço. Muitos perguntavam: “Cadê o dinheiro? Cadê a poupança?”.

“Sumiu, acabou, foi embora”. Perguntaram: “Que dia vai abrir novamente?”. “Não vai

mais; liquidou, morreu, acabou”.
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São Roque, que já não tinha nada, entrou em uma depressão violenta. As pessoas

diziam que iriam embora, que era para todos irem embora, juntar seus cacos e ir

embora. Alguém perguntou: “Você vai vender suas coisas para quem?”. Não havia

quem comprasse o patrimônio que existia ali para as pessoas se mudarem de São

Roque. Então, juntamos um grupo de pessoas, de comerciantes, pois fomos todos à

falência, e pressionamos o Prefeito, que ligou para um Deputado daqui e marcaram

uma reunião com o Superintendente do Banco do Brasil. Viemos pedir agência de um

banco para São Roque de Minas. Mas ouvimos do Banco do Brasil, do Bradesco e de

outros bancos que São Roque de Minas não era uma praça bancária. E aí? Fazer o

quê? Mudar de São Roque de Minas foi o que sobrou para nós. Alguém falou: “Vamos

constituir uma cooperativa de crédito?”. Então, resolvemos fazer isso. Falei demais e,

como pinto novo em terreiro de galo velho não pode cantar,  apenas piar,  eu piei

demais. Fui lá tentar contribuir com os caciques políticos e vi  algo interessante: o

PMDB estava  de um lado  e  o  PFL,  do  outro,  coisa  inédita,  porque  eles  não  se

misturavam em São Roque de Minas. A classe política e econômica da cidade estava

toda ali reunida, e eu lá tentando me ajeitar no meio daquele público. Acabei falando

demais e saí de lá como Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de São Roque

de  Minas.  Daí,  montamos  um  processo  e  o  levamos  para  o  Banco  Central.

Esperamos a aprovação do Banco Central, constituímos o quadro de funcionários e

precisávamos  treiná-los.  Mas  onde?  Treinamos  nas  cooperativas  vizinhas.  Fomos

para Medeiros aprender. Fui aprender a ser Presidente. O Wilson, que era mecânico,

virou gerente. O Robson, que era dono de um boteco, virou contador. Ele nunca havia

visto um plano contábil na vida dele; aprendeu contabilidade no porrete, no cacete - e

olhem que são 21 anos de cooperativa  e nunca recebemos uma carta do  Banco

Central por algum deslize na contabilidade. Pegamos um para ser caixa, outro ali, e

montamos um grupo para treinar e aprender a tocar a cooperativa.

O que queríamos com essa cooperativa? Dignidade, só isso. Tentamos trazer para

São Roque aquilo que havíamos perdido. Às 10 horas da manhã, toda a população

de São Roque estava na Praça Padre Alberico, em Piumhi. Levamos toda a nossa

economia para Piumhi, mas queríamos trazer de volta os serviços bancários, para

que o povo pudesse voltar para dentro da sua comunidade e começar a movimentar
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seus  recursos.  Não  vou  nem  dizer  para  vocês  as  dificuldades  que  enfrentamos,

senão teria de ficar aqui duas horas falando a esse respeito. Só vale dizer que, no dia

28/10/91, em frente à Prefeitura, pois o prefeito cedeu 24m² e um banheirinho para

nós,  inauguramos  a  nossa  cooperativa.  Colocávamos  o  cofre  em  frente  ao  vaso

sanitário.  Então,  a tesoureira tinha de se sentar  no vaso para abrir  o  cofre.  Mas,

naquele dia, inauguramos a cooperativa, às 10 horas da manhã, um calor enorme de

30º. Todos falaram, agradeceram e tal. Quando eu estava falando, olhei para trás, e o

computador estava pegando fogo, porque a energia de São Roque de Minas não

movimentava o primeiro computador, um Pentium 186 que começou a funcionar lá.

Não vou nem falar o resto para vocês.

O  fato  é  que  começamos  a  receber  na  segunda-feira  os  cooperados,  que

depositaram seu dinheiro na cooperativa. Isso aconteceu na segunda-feira, na terça-

feira, nas semanas seguintes, nos anos seguintes, e nunca mais paramos. Em três

anos, a cooperativa de crédito resgatou tudo aquilo que o Município havia perdido em

movimentação financeira; principalmente, resgatamos a nossa capacidade de pensar

que  éramos  autossuficientes  para  gerir  o  nosso  destino;  resgatamos  a  nossa

autoestima. A cooperativa, então, foi crescendo.

Até 1994, as cooperativas, o sistema financeiro auferia parte de suas receitas, de

suas sobras que advinham do “spread” inflacionário. Em 1994, com o Plano Real,

isso acabou, e não havia mais cooperados para buscarmos em São Roque nem havia

mais ativo financeiro. Esse foi um momento crítico para nós. Descobrimos que só

tínhamos  uma  alternativa:  investir  no  cooperado  com  o  pouco  que  havíamos

constituído  de  poupança  interna  para  que  ele  produzisse.  Como  diz  o  meu

conselheiro,  o  meu  doutor,  analfabeto  de  escola,  mas  PHD  da  escola  da  vida:

“Cumpadi, só tem um jeito de crescer: é nóis prantando. Se nóis prantar, nóis colhe;

colhendo nóis vende; vendendo, nóis deposita, e o banquinho cresce”. Ou seja, a

cooperativa cresce.

A Saromcredi entende que, como cooperativa, tem de reinvestir no seu quadro de

cooperados, para que tenham lucro e nós tenhamos sobra. A cooperativa investe na

produção  de  milho.  Éramos  insuficientes  nessa  produção;  50  mil  vacas  se

alimentavam de ração, e 60% do que se encontra nos sacos de ração são milho, e
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milho  todo  importado.  Por  que  não  produzir  esse  milho? Produzamos  esse  ativo

financeiro aqui. Hoje, São Roque é autossuficiente em milho e ainda conseguimos

exportá-lo, gerando a entrada de ativo financeiro na formação da nossa poupança

interna.

Em 1991, 1992, tínhamos 300 mil pés de café, colhíamos 3 mil sacas de café, era

uma cafeicultura de subsistência, de fundo de horta. Hoje temos mais de 15 milhões

de pés de café, colhemos 100 mil sacas de café a um preço médio de R$400,00 a

saca.  Imaginem o que significa esse volume de dinheiro para um Município, com

6.800 habitantes, em franco crescimento!

Investimos na pecuária, na genética e, dessa forma, a cooperativa achou o seu

caminho de desenvolvimento. Quanto mais investimos no cooperado, mais sobras a

cooperativa  tem.  E  víamos  a  enorme  miséria,  pobreza  e  desorganização  social

existentes.  Com  a  cooperativa  agropecuária  quebrada,  falida  e  com  28  títulos

protestados, nós nela intervimos, mudamos a gestão e, hoje, temos uma cooperativa

que comercializará 60, 70 mil sacas de café, que tinha 5, 6 funcionários e, hoje, tem

50.  Restabelecemos  o  sindicato  rural,  que  estava  falido;  fizemos  parceria  com  o

Senar, para levar tecnologia aos nossos produtores. E a cooperativa vai,  de certa

forma, organizar e fortalecer outras instituições.

Naquela época, não podíamos ter conta jurídica, e o empresariado, os pequenos

comércios  começavam  a  se  movimentar,  reclamando  da  falta  de  apoio.  Então,

criamos a Associação Comercial de São Roque de Minas, que fez parceria com o

Sebrae, cujos consultores levaram tecnologia para o nosso comércio, que precisava

acompanhar o ritmo do setor primário.

Havia  um  problema  grave  de  educação  básica  em  São  Roque  de  Minas,  e

constituímos a Cooperativa Educacional de São Roque de Minas, que é custeada

pelos  recursos dos pais  de  alunos e  pela  cooperativa  de  crédito.  Constituímos o

provedor de internet e, hoje, temos mais de mil cooperados na zona rural e na zona

urbana. O governo está falando em fazer inclusão digital, e todas as escolas rurais

multisseriadas de São Roque têm internet e banda larga de graça.

A  cooperativa  foi  crescendo,  ajustando-se  ao  crescimento  da  sociedade,  e  a

sociedade, espelhando-se na cooperativa para empreender, para gerar negócio. Esse
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foi o caminho, o foco, e é assim que entendemos o papel da cooperativa em São

Roque de Minas. Tudo isso gerou resultados e ações; mudamos o conceito, o modo

de viver de São Roque de Minas, que hoje é uma cidade empreendedora, que tem

sede de crescimento e se encontra em plena expansão.

Vou tentar cumprir o meu tempo e apresentar resumidamente alguns dados, para

que,  diante  dessas  fotos  e  informações,  os  senhores  percebam  o  caminho  que

trilhamos para o desenvolvimento.

Aquela era a São Roque dos anos 90; essa é a São Roque de 2012. Vê-se ali a

sede  da  cooperativa  -  Agência  Matriz  de  São  Roque  e  Centro  Administrativo.

Começamos com 24m2, evoluímos para 80m2, 180m2, 360m2 e hoje estamos com

1.400m2. Nós nos preocupamos em respeitar as normas ambientais e também com a

qualidade no trabalho. Esse prédio se chama Casa da Solidariedade Financeira e

conta com sala, cozinha, etc. Os cooperados se sentam naquele local, fazem seus

“catiras” em dois ambientes, vão para a cozinha, tomam café. Quer dizer, somos uma

comunidade,  uma família;  interagimos  dentro  dessa  casa  e  quisemos  levar  esse

aspecto para o projeto arquitetônico.

A Saromcredi se expandiu. Depois de nos organizarmos em São Roque de Minas, o

Município de Vargem Bonita, com 2 mil habitantes e sem agente financeiro, solicitou-

nos  que  fôssemos  para  lá.  A  economia  do  Município  registrava  o  garimpo  de

diamante do Rio São Francisco. Esse garimpo foi fechado,  e o Município só não

fechou também porque o Prefeito não colocou a chave na porta da Prefeitura - o resto

foi a zero. Fomos para lá, abrimos um PA e começamos um trabalho de organização

e desenvolvimento dessa comunidade. Inauguramos a sede em setembro deste ano,

no Município que, hoje, conta com pouco mais de 2 mil habitantes, sendo 1.500 na

zona urbana. Imaginem o povo chorando de alegria com a inauguração dessa sede!

Mudou a cara da cidade, mudou o pensamento do seu povo, e a Saromcredi se sente

orgulhosa por ter levado felicidade para a comunidade de Vargem Bonita. São 250m2

de construção, com respeito e dignidade a esse povo.

Hoje nossas agências estão em mais seis Municípios. Já estamos construindo a

segunda sede do Município de Pratinha, nesses mesmos moldes. É um Município de

3  mil  habitantes,  mas  que  também  não  possuía  um  agente  bancário  que  desse
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dignidade ao seu povo. Já compramos terremos em outros dois Municípios - termina

uma construção, começa outra, e por aí vai.

Está registrada ali a evolução dos depósitos da cooperativa. Mostramos a partir de

1994,  porque nem sei  que moeda era antes. Estamos próximos a 45 milhões em

depósitos.  Pergunto:  o  que  é  isso?  É  parte  da  poupança  interna  que  gerimos  e

gerenciamos  na  Serra  da  Canastra.  Está  aqui,  para  mim,  o  maior  valor  do

cooperativismo de crédito: justificar o desenvolvimento econômico e social. O sistema

financeiro  brasileiro  é  um  modelo  dos  mais  conceituados  e  eficientes  do  mundo,

porém dos mais concentradores, pois tira a riqueza dos São Roques de Minas da vida

e a traz para os grandes centros. E nós,  pequenos Municípios,  continuamos, ano

após ano, entrando em regime falimentar.

Vê-se  ali  a  evolução  do  patrimônio:  fechamos  o  mês de outubro  com mais  de

R$16.000.000,00 de patrimônio. Pergunto: se tivesse ido para São Roque o Banco do

Brasil, o Itaú, o Bradesco, seja lá que agente financeiro bancário fosse, haveria essa

situação? Jamais.  A evolução desse patrimônio  é que dá sustentabilidade para  a

alavancagem dos negócios que realizamos hoje. O patrimônio nada mais é que a

outra metade da poupança interna que gerimos e gerenciamos na Serra da Canastra.

Isso tem crescido num percentual bastante satisfatório.

Fechamos  outubro  com  mais  de  R$60.000.000,00  em  operações  de  crédito  e

deveremos fechar o ano com mais de R$70.000.000,00 porque estão chegando mais

R$5.000.000,00 de café. Em novembro e dezembro começam as operações de CPR

e,  com  certeza,  teremos  até  R$80.000.000,00  em  operações  de  crédito.  Vocês

imaginem a capacidade de “alavancagem” que temos hoje. Vale ressaltar que o índice

de inadimplência é menos de 0,5%, o que mostra a adesão do nosso cooperado.

Temos problemas, é claro, todos têm. Mas a cooperativa, quando vê um associado

com problema de inadimplência, procura a pessoa e cria um plano de resgate para

esse cooperado. Em mais de 20 anos, não temos 10 operações ajuizadas. Esse dado

é significativo, e é isso que faz com que as cooperativas de crédito entendam que,

quanto mais elas  aumentam a capacidade de geração de poupança interna,  mais

operações de crédito vamos fazer,  mais  empregos e mais  negócios  teremos, e a

riqueza de São Roque entra em ritmo de PIB chinês.
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Vemos um gráfico mostrando os ativos, os passivos e o capital de giro, mas o que

interessa é o volume financeiro total, que fechou outubro com R$86.000.000,00. A

nossa  expectativa  é  fechar  com mais  de  R$90.000.000,00.  Imaginem  o  ritmo  de

crescimento de 20% a 30% ao ano.  Neste ano vamos crescer 30%, o que é um

crescimento astronômico. Às vezes falo à minha diretoria que tenha calma para não

dar tanto resultado. Precisamos gerar sobras, mas nem tanto. Para ganhar muito, o

cooperado paga a conta. Então, temos de pensar como Presidente do conselho que

tem a incumbência de  elaborar  as  ações estratégicas,  e  a diretoria,  de  fazer  dar

resultado. Eles querem resultado, e nós queremos a satisfação do nosso cooperado.

Fechamos  outubro  com  12.428  cooperados  em  sete  Municípios  em  torno  da

Canastra. Já disse que temos a agricultura, a pecuária de corte, a pecuária leiteira

como principais atividades econômicas. Em cima desse setor primário fazemos várias

ações para aumentar a nossa poupança interna. Temos uma diversidade econômica,

e a fruticultura está em franca expansão. Temos projetos voltados para o futuro. A

Saromcredi sempre pensou no futuro, porque o presente e o passado sempre foram

pobres. Então, só nos resta sonhar com o futuro. E, para sonhar com o futuro, temos

de  planejar  a  longo  prazo,  e  a  Saromcredi  tem  várias  ações  que  geram

desenvolvimento sustentável.

Quanto ao projeto Queijo Minas Artesanal, se hoje o Brasil vai ter uma legislação

dos produtos agropecuários, acho que a Saromcredi é um dos grandes atores desse

processo. Até outro dia era proibido produzir queijo de lei cru no Brasil, só se podia

importar. Por que importar pode e produzir para a sociedade não pode? Era o grande

questionamento. E a Saromcredi tem como uma das suas grandes ações estratégicas

valorizar o queijo da Serra da Canastra. Vocês podem perguntar o que a cooperativa

tem a ver com isso se o negócio dela é dinheiro. Sim, o negócio é dinheiro, mas o

dinheiro  advém  do  queijo.  E  aí  existe  um  cálculo  matemático  simples  para  tirar

qualquer dúvida, que é produzir mais de 70t de queijo por semana, vendido a R$8,00

ou R$9,00 o quilo. Os produtores que se enquadraram no projeto do IMA, do governo

de Minas, com tantas entidades que são nossas parceiras, esses produtores que já

qualificaram seus queijos, estão vendendo a R$20,00, R$25,00 o quilo. Imaginem se

duplicarmos  o  valor  desse  queijo  para  o  produtor.  Irei  triplicar  a  movimentação
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financeira  dentro  da  cooperativa  porque,  como  único  agente  financeiro,  somos

capazes de emitir moeda, chamada moeda escritural, em função da alta rotatividade

desses recursos dentro do Município.

Então, a cooperativa de crédito tem a qualificação do queijo artesanal da Serra da

Canastra dentro do seu planejamento estratégico, porque isso gera receita.

Outro dia recebi um consultor de São Paulo que queria fechar um contrato conosco.

Ele perguntou o preço ideal para o queijo-canastra. E eu lhe disse que não sabia. Ele

falou:  “Nem  eu,  que  sou  especialista”.  Então  temos  uma joia  rara.  Fechou-se  o

garimpo de diamante no São Francisco, mas teremos agora o diamante do queijo-

canastra para a nossa economia.

Projeto  de  educação  cooperativista.  Temos  já  a  cooperativa  educacional.

Conseguimos criar um modelo de desenvolvimento de educação cooperativista para

os filhos dos cooperados. Descobrimos que temos um problema sério:  dos 1.200

alunos de São Roque de Minas, temos somente 120, 130 alunos. Quer dizer, estamos

tentando formar  lideranças novas  dentro de  uma escola  que,  além de oferecer  o

ensino  pedagógico  normal,  também  oferece  educação  cooperativista  e

empreendedora,  mas  isso  é  insuficiente.  Agora  vamos  criar,  dentro  das  escolas

municipais  e  estaduais,  as  cooperativas  de  alunos,  para  levar  a  educação

cooperativista  e  empreendedora  a  esses  jovens.  Não  queremos  100  alunos,

queremos todos os alunos, os 1.200 alunos de São Roque de Minas. E, com certeza,

esse  projeto  será  reproduzido  nos  outros  Municípios,  que  receberão  educação

empreendedora e cooperativista. Precisamos criar os futuros empreendedores e os

futuros  gestores.  Temos  um  problema  sério  de  gente  em  São  Roque  hoje.  No

passado, tínhamos gente, mas faltava serviço. Hoje falta gente para trabalhar em São

Roque. E pior: sem qualificação. A cooperativa pensa lá na frente. Temos uma meta

que,  com  certeza,  terá  de  ser  cumprida,  por  isso  sabemos  da  necessidade  de

investirmos na educação para atingirmos essa meta.

São Roque também tem um potencial turístico. E a Saromcredi nunca se furtou a

ajudar  a  desenvolver  essa  indústria  do  turismo.  Temos  a  nascente  do  Rio  São

Francisco, o Parque Nacional da Serra da Canastra. Não poderia deixar de fazer isso,

porque preciso aumentar  meu fluxo financeiro  e minha poupança interna:  convido
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todos a conhecerem a Serra da Canastra. E quem já conhece deve voltar, gastar,

consumir bastante, porque, no outro dia, o dinheiro de vocês estará na cooperativa de

crédito, e vocês estarão ajudando no aumento da poupança interna nossa.

A nossa meta está aí. O nosso futuro está aqui. É um sonho? É. Mas queremos, a

Saromcredi, atingir em 2031, da mesma forma que a Unimed atingiu em 40 anos,

R$1.000.000.000,00 de ativos. Vocês podem falar que estou louco, mas louco já sou

desde o dia em que aceitei entrar nesse negócio. Crescemos mais de 20% ao ano.

São R$90.000.000,00 a 14%, 15% ao ano. Então, daqui a 19 anos, São Roque terá

R$1.000.000.000,00  de  ativos  financeiros.  Não  me  perguntem  como  daremos

sustentabilidade para isso porque não sei. Mas que queremos chegar, queremos.

Para terminar - espero ter cumprido meu horário -, em vez de mudar de São Roque

de Minas, resolvemos mudar São Roque de Minas. Termino com essa frase da D.

Renilda para dizer aos senhores e a esta Casa que, se o Estado de Minas quiser ser

o  segundo  -  porque  superar  São  Paulo  é  praticamente  impossível,  embora  esse

pudesse ser um sonho de Minas Gerais - sem levar o cooperativismo de crédito aos

853 Municípios mineiros,  vamos continuar tendo bolsões de pobreza.  Tem que se

olhar a questão do desenvolvimento local, da capacidade de geração de poupança

interna local  e essa poupança ser  reinvestida.  Banco só fica em cidade pequena

enquanto ela estiver produzindo ativo financeiro. No dia em que parar de produzir por

um motivo qualquer, como se diz em São Roque, eles “juntam a trouxa e picam a

mula”.  São  Roque  já  foi  essa  cidade.  Já  tivemos  lá  o  Mercantil,  o  Bradesco,  o

Comind, a MinasCaixa.

Deixaria esse recado para esta Casa: olhe o cooperativismo de crédito como, se

não a única, a maior alternativa para eliminar as desigualdades que existem dentro do

Estado de Minas Gerais. Muito obrigado aos senhores.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  João  Carlos  Leite.  Queria  agradecer  ao  Tarcísio

Rabelo,  Presidente  da  Copercam  e  de  mais  de  20  cooperativas  da  região  de

Varginha; ao José Alves, secretário executivo da empresa Uptime; e ao Evaldo, da

cooperativa dos transportes.

Agora, passarei a Presidência ao meu amigo e companheiro, 1º-Vice-Presidente da
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Frente Parlamentar de Cooperativismo, nossa Frencoop, Deputado atuante, Anselmo

José Domingos, que presidirá nosso ciclo de debates.

O Sr. Presidente (Deputado Anselmo José Domingos) - Bom dia a todos, ao amigo

e companheiro da Assembleia Legislativa Deputado Antônio Carlos Arantes e a cada

um de vocês, cooperativistas que participam deste movimento tão importante.

Dando  sequência  aos  trabalhos,  informamos  aos  participantes  que  as

apresentações dos palestrantes  estarão disponíveis, após o evento,  na página do

ciclo de debates, no portal da Assembleia Legislativa, na internet. Lembramos que os

telespectadores da TV Assembleia também poderão participar dos debates, bastando

acessar o referido portal  -  www.almg.gov.br  -,  abrir  a  página do ciclo de debates,

preencher o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Com  a  palavra,  o  Diretor  da  Dialétika  Fenômenos  Organizacionais,  Inocêncio

Magela  de  Oliveira,  para  sua  exposição  sobre  o  tema  “Educação  para  o

cooperativismo: a importância de se investir na formação”.

Palavras do Sr. Inocêncio Magela de Oliveira

Cumprimento a todos na pessoa do Deputado Anselmo José Domingos e convido-

os a responder meus cumprimentos para valer. Bom dia, pessoal!

A plateia - Bom dia!

O Sr. Inocêncio Magela de Oliveira - Ficou meio fraco, vamos tentar mais uma vez:

bom dia, meus amigos!

A plateia - Bom dia!

O Sr. Inocêncio Magela de Oliveira - Acredito que bastaria aqui a apresentação do

Dr. Helton e a do Joãozinho para explicar a necessidade da educação cooperativista.

Reparem  as  transformações  pelas  quais  uma  pequena  comunidade  passou  e  a

grandeza da nossa Unimed da Grande BH. Reparem o que somos capazes de fazer,

nós, que nos vestimos desses valores e crenças.

O Joãozinho passou por cima de um detalhe, pois sua modéstia não lhe permitiu

evidenciá-lo: a cooperativa educacional é dirigida por sua esposa, Maria José, que é

voluntária, ou seja, faz o trabalho sem receber honorários. Pediria um aplauso para

ela, que está ausente.

Doravante, serei célere em minhas palavras, pois o tempo urge. Educação para o
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cooperativismo: a importância de se investir na formação.

É importante lembrar que o homem não nasce humano. Não temos a possibilidade

de fazer uma demonstração disso, mas temos evidências e exemplos do passado

que confirmam isso.

O homem também não nasce social. Ele se socializa, se humaniza pelo processo

comunitário  em  que  vive.  Os  costumes,  os  comportamentos  e  valores  eram

antigamente  repassados  na  informalidade  do  cotidiano,  como  ainda  ocorre  em

pequenas comunidades nossas. Na espontaneidade, no dia a dia, o pai, ainda que no

seu pouco conhecimento,  repassava aquilo  que ele  acreditava  de  valor  para  sua

comunidade,  para  sua  família.  Mas  houve  um  determinado  momento  em  que

passamos  da  informalidade  para  a  intencionalidade.  E,  quando  falamos  em

educação, estamos falando em intencionalidade.

Voltando um pouco às origens, vale a pena lembrar como essa palavra chamada

educação  se  formou.  “Education”  vem  do  latim,  e  houve  uma  alteração  na

formatação. A palavra vem de “educare”. “Educare” é uma palavra do latim vulgar, ou

seja, do latim do povão. Mas essa palavra vem de “educere”, que é do latim clássico,

o que significa “ex-ducere”. “Ex” significa “para fora”, e “ducere” significa “conduzir”,

“comandar”. Assim sendo, fica conduzir-se para fora. Esse é o significado: expor-se

para o mundo, explicitar-se.

Reparem  os  senhores  que,  quando  tratamos  de  educação,  mais  do  que  um

treinamento, um adestramento, falamos de um processo de formação pessoal que

coloca as pessoas de si para fora. Então, na etimologia, na sua origem, educação é

sinônimo de libertação. A pessoa que permanece embutida para dentro de si mesma,

as pessoas mais tímidas, mais introspectivas têm menos possibilidades de ocupar

espaço no mundo.

Educação é também um processo reflexivo. Ela não se dá promovida de fora para

dentro.  É um processo de elaboração pessoal  dentro das minhas entranhas,  aqui

dentro  da  minha intimidade,  aqui  dentro  daquilo  que há de mais  íntimo em  mim

mesmo.  Por  outro  lado,  é  um  processo  também  socializante.  À  medida  que  me

introduzo em uma determinada sociedade e à medida que os valores sociais são

internalizados por mim, eu entro em um processo de socialização. Portanto, a melhor
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maneira de traduzirmos educação é como um processo de libertação.

O Dr. Ronaldo Scucato, com muita frequência, se refere a um autor, que não tenho

aqui disponível, para dizer que quem não valoriza a educação desconhece o prejuízo

da ignorância. Está certo o Dr.  Ronaldo Scucato. Temos uma pessoa, o Dr. Paulo

Régulus  Freire,  já  falecido,  lamentavelmente,  que  tem  as  seguintes  expressões:

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, as pessoas libertam-se em

comunhão”.

Reparem  que  essa  palavra  comum  -  “união”  -  vem  carregadinha  de  outras

decorrências,  tais  como  cooperação  e  solidariedade,  palavras  que  antecipam  os

princípios  do  cooperativismo,  a  exemplo  do  que  acabou  de  falar  o  Dr.  Ronaldo

Scucato. As pessoas libertam-se em cooperação, em comunhão, em ajuda mútua, em

reciprocidade. A ajuda que ocorre unilateralmente é caridade, não é cooperação. E

não será cooperativismo.

A missão educativa, portanto, consiste em fazer cultura. O que é fazer cultura? É

interiorizar  valores  novos,  é  descongelar  a  tradição,  sobretudo  aquela  que  se

encontra em processo de obsolescência; priorizar a justiça e buscar o bem; promover

o  bem-estar  das  pessoas.  Essa  é  a  missão  educativa.  Ela  tem  um  lado  da

socialização.  Educar  é  um processo de inclusão social  e  cultural.  Tem o  lado da

personalização. Educar pode ser compreendido como descobrir-se junto ao grupo a

que se pertence. É aqui que encontro minha identidade.

Reparem  que  quando  prestigiamos  um  evento  como  este,  percebemos  muitas

pessoas conhecidas, muitas pessoas que se conhecem. Ao observar esta plateia,

passamos a ter uma visão de comunidade. Não é uma plateia de cinema, onde as

pessoas estão juntas, com o mesmo objetivo, mas cada qual para si, nem sempre

Deus para todos.

Eis uma grande questão. É legítimo educar as pessoas? É legítimo eu pretender

entrar na vida das pessoas, fazer com que elas sofram, padeçam da minha influência

em uma determinada direção? Normalmente, os educadores têm mais argumentos,

têm mais  eloquência  para  fazer  com que o  aprendiz  interiorize  esses valores.  O

aprendiz  pode  ter  algumas  fragilidades  e  aceitar  algumas  coisas  com  certa

gratuidade. É legítimo educar meus próprios filhos? É legítimo intervir na história das
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pessoas? Educar é aculturar, é introduzir alguém em determinada cultura.

Cultura é a totalidade dos produtos do ser humano.  É a automatização do agir.

Ninguém  para  para  pensar  em  que  idioma  estamos  falando.  Está  automatizado.

Ninguém para para pensar se Deus existe ou se Deus não existe, embora alguns

critiquem  essa  crença.  Algumas  coisas  estão  automatizadas,  e  faço  sem  muito

esforço porque a cultura é um instrumento de sobrevivência. Através da linguagem,

da  memória  coletiva,  absorvo  determinada  cultura.  E  cada  cultura  tem  seus

regulamentos de convivência.

Vocês  devem  estar  acompanhando  as  notícias  dos  pais  paquistaneses  que

mataram a própria filha porque pretendia estudar. Ela estava insistindo em estudar.

Reparem no seguinte: de repente, há algo bom, mas que também é condicionante.

Trata-se de uma legitimação social. Educar é aculturar, e cultura é isso que acabamos

de ver. Mas disso decorre outra questão fundamental:  quando falamos em educar,

falamos em ensinar, e, normalmente, isso implica aprender. O educador ensina algo

ou ensina a aprender algo? Se pudéssemos perguntar aos colegas presentes de qual

professora  ou  professor  têm  a  melhor  lembrança,  veremos  que  é  muito  pouco

provável  que  tenham  aprendido  a  gostar  de  alguma  ciência  ou  disciplina  com

professores que rejeitavam. Há uma grande identificação entre o conteúdo do saber e

aquele que ensina. O que o educador pode fazer para o aprendiz? Estimular para

aprender; incentivar a valorizar algo; gerar condições para que aprenda, para que se

desenvolva e para que acredite; orientar; refletir sobre algo com o aprendiz; e colocar-

se como exemplo, com toda a certeza.

O que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? “É o jardineiro”, diz Rubem

Alves. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde, um jardim aparecerá, mas,

havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde, ele desaparecerá. O que

é um jardineiro, afinal de contas? Ele é uma pessoa cujo pensamento está cheio de

jardins. O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem.

Em  Minas  Gerais,  o  que  tem  ocorrido  certamente  não  chega  com  gratuidade:

haverá pessoas. Permitam-me, mais uma vez, citar e homenagear a nossa liderança

maior,  o  Dr.  Ronaldo  Scucato,  que  está  capitaneando  mobilizações,  incentivos  e

iniciativas de educação cooperativista em nosso Estado.
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Ninguém pode, pelo outro, experimentar. Você pode relatar experiências, mas, com

isso, o outro não está experimentando. Ninguém pode pensar pelo outro; ninguém

pode  descobrir  pelo  outro;  ninguém  pode  assimilar,  crescer,  desenvolver-se,

participar, modificar e fazer opções pelo outro; mas muitos educadores acreditam que

são capazes de fazer isso. E há a questão da metodologia, da ideologia educativa.

Alguns podem trabalhar com a filosofia do condicionamento, e outros tantos, com a

ideologia, a filosofia de promover o outro, de tornar o outro sujeito. O grande desafio

da educação é criar no indivíduo o desejo de aprender, pois, dali para a frente, ele é

autônomo.

Os  seres  humanos  não  são  acabados,  predestinados  e  determinados,  embora

muitas religiões acreditem no contrário.

Os  seres  humanos  são  criadores  de  respostas,  inventores  de  soluções,

construtores da realidade, artesãos da pessoalidade e atores da própria história ou -

quem sabe - até da história coletiva. Temos visto algumas pessoas que mudam. Um

exemplo é o João Carlos Leite, que esteve nesta tribuna ainda há pouco; pessoa que

inspirou tantas outras a mudar a sua comunidade. É pela educação que se consolida

uma cultura; é pela ética que se filtram costumes, tradições, princípios e valores de

uma cultura que lhe dão legitimidade. Como disse, culturas do Oriente Próximo e do

Oriente Médio nem sempre estão em conformidade com a Declaração Universal dos

Direitos Humanos, que é universal; são costumes filtrados pela ética, mais que pela

moral. Pela moral, cada país legitima o seu comportamento, mas a ética estuda a

validade daquela moral. É pela educação e pela cultura que se cristalizam valores de

sustentabilidade.

A educação para o cooperativismo compreende o ato de inserir as pessoas num

contexto  de  valores.  Valores  da  cooperação  são  os  valores  do  cooperativismo:

adesão voluntária e livre; gestão democrática; participação econômica dos membros;

autonomia  e  independência;  educação,  formação  e  informação  -  é  preciso  ter

consciência  que  educação  não  é  ainda  formação  e  formação  não  é  informação;

informação  não  é  formação,  que  não  é  educação  propriamente  dita  -;

intercooperação, que é a cooperação de uma cooperativa com outra; e interesse pela

comunidade. É impressionante como o caso de São Roque de Minas fala quanto uma



1380
____________________________________________________________________________

cooperativa se derrama para dentro da sua comunidade e, no momento em que a sua

comunidade se desenvolve, a cooperativa pode usufruir esse desenvolvimento.

Um  movimento  nascido  na  Inglaterra  chamado  Transistion  Towns,  ou  seja,

mudanças na cidade pequena: foi  isso que o Joãozinho experimentou. O princípio

doutrinário cooperativista emergente é a sustentabilidade, e sustentabilidade se dá,

aliás, pela educação de uma comunidade.

Como frisou o Dr. Ronaldo Scucato, o número de associados em Minas Gerais é de

1.232.000, e o número de empregados, 36 mil. Temos trabalhado com estratégias de

educação presencial, educação a distância, meios gráficos físicos e virtuais. Como é

possível dar conta de tal população? Se nos dividirmos em turmas com apenas 30

pessoas em iniciativas presenciais, teríamos 41 mil turmas. Pela estratégia do EaD,

há a cultura não consolidada.  Encontramos dificuldades na educação a distância,

porque  ainda  não  temos  cultura  nem  disciplina  para  nos  autogerir  na

autoaprendizagem. A nossa população não dispõe de todos os meios.

Se existe a disponibilidade, não há habilidade suficiente para trabalhar com eles. O

meio  universalmente  amigável  à  vasta  população  é  o  televisivo.  São  técnicas

diferentes  para  os  diferentes  públicos.  A nossa capacidade  televisiva  nos  poderá

conduzir até lá. Por enquanto, continuamos atuando com estratégias praticáveis junto

aos públicos conselheiros, diretores, gerentes, contadores, colaboradores, delegados,

cooperados adultos e jovens por meio da Ocemg, da Crediminas, da Cecremge, da

Unicred  e  da  Fundação  Unimed,  além  da  própria  Unimed  e  outras  iniciativas  do

Sebrae. Entretanto, isso ainda é insuficiente para darmos conta dessa totalidade. O

ano internacional, conforme Ban Ki-moon, Secretário da ONU, é para mobilizar os

governos para que apoiem iniciativas como as de hoje, para que o cooperativismo

tenha muito mais frutificação na realidade mundial e no caso brasileiro.

Obrigado pela oportunidade,  Deputados Antônio Carlos Arantes e Anselmo José

Domingos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente -  Obrigado pela exposição. Com a palavra, o Sr.  Márcio Olívio

Villefort  Pereira,  Diretor  Administrativo  e  de  Desenvolvimento  da  Central  das

Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais - Sicoob Central Cecremge -,
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para falar sobre o tema “Educação para o cooperativismo, a importância de se investir

na formação”.

Palaras do Sr. Márcio Olívio Villefort Pereira

Cumprimento  os  Deputados Anselmo José Domingos e  Antônio  Carlos  Arantes,

parabenizo-os pelo evento e, na pessoa deles, cumprimento os demais componentes

da Mesa e da plateia. Já é praticamente boa tarde. Amigo igual ao Luiz Gonzaga eu

não  preciso,  Dr.  Ronaldo.  Falar  depois  do  Dr.  Ronaldo  Scucato,  Helton  Freitas,

Joãozinho  e  Prof.  Inocêncio  é  uma  brincadeira  comigo.  Tentarei  cumprir  minha

missão.  Segundo  o  Comandante  do  Bope,  missão  dada  é  missão  cumprida.

Represento  o  Presidente  Luiz  Gonzaga  Viana  Lage,  que,  por  compromissos

assumidos anteriormente, não está presente.

Falarei sobre o programa de capacitação desenvolvido pela Cecremge. Antes de

entrar  no  mérito,  registro  que  todo  o  nosso  programa de  educação  tem  o  apoio

incondicional do Sistema Ocemg, cujo Presidente é o Dr. Ronaldo Scucato. A Central

foi criada em 1984 por um grupo de idealistas e sob a liderança do Presidente Luiz

Gonzaga e funcionava em um porão na Rua dos Otoni. Era um porão, e os móveis

foram  adquiridos  em  um  topa-tudo,  dadas  as  dificuldades.  No  início,  eram  seis

funcionários.  Hoje  temos  mais  de  80  funcionários  e  um  ativo  de  mais  de

R$1.000.000.000,00.

O objetivo da criação da Central foi a otimização de recursos tanto financeiros como

humanos. Atualmente somos 74 cooperativas filiadas, 250 pontos de atendimento e

mais  de 320 mil  associados.  O nosso sistema Sicoob conta hoje com mais  de 2

milhões de associados, é a sexta maior rede em pontos de atendimento. Qual é a

visão  da  nossa  Central?  Como  queremos  que  as  cooperativas  nos  vejam?  Ser

referencial de excelência para o sistema cooperatista de crédito. Por isso os nossos

valores são pautados na transparência, no comprometimento, no respeito, acima de

tudo; na ética, na equidade e - não poderia deixar de ser diferente - na capacitação

profissional continuada.

Entendemos  que  a  educação  é  a  base  de  toda  a  organização.  Educação  e

cooperativismo  são  práticas  sociais,  frutos  da  cultura,  da  sociabilidade  e  do

relacionamento humano. Quando falamos em educação, não podemos nos esquecer
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do  quinto  princípio  do  cooperativismo,  citado  pelo  Prof.  Inocêncio:  educação,

formação  e  informação.  Nessa  perspectiva,  a  aprendizagem  é  um  processo

cooperativo, e a cooperação se torna um permanente processo de aprendizagem.

Investimento e capacitação geram resultados. Algumas empresas e pessoas dizem

que não vão gastar, ter despesa com treinamento e capacitação. Nós, da Central, não

medimos  esforços  para  investir  em  educação.  Entendemos  que  não  se  trata  de

despesa, mas de investimento. Trabalhamos com pessoas. De nada adianta ter um

sistema  moderno,  de  última  geração,  se  não  houver  pessoas  capacitadas  para

manuseá-lo.

Vou  falar  um  pouco  sobre  os  nossos  programas  de  treinamento:  treinamentos

técnicos,  programas  de  capacitação,  MBA,  gestão  de  cooperativas  de  crédito,

programa Terceira  Dimensão,  capacitação avançada e gestão  de  cooperativa.  Os

treinamentos  técnicos  são  voltados  para  a  equipe  operacional,  para  os  nossos

funcionários. É oferecido treinamento específico na área em que o funcionário atua.

Como  exemplo,  podemos  citar  grafoscopia,  prevenção,  formação  de  operadores,

lavagem de dinheiro. Para vocês terem ideia, em 2011 foram promovidos 34 cursos,

compostos por 91 turmas, totalizando 1.193 horas-aulas e a participação de 2.148

alunos. Dividindo esse número por 74 cooperativas,  verificaremos que há número

expressivo de funcionários capacitados pelo nosso programa.

O Sicoob Central Cecremge, em 2007, em parceria com a DialétiKa Fenômenos

Organizacionais, aqui representada pelo nosso Prof. Inocêncio, criou o programa de

capacitação, cujo conceito é a capacitação continuada, realizada em dois anos. Foi

criada  em  1997.  No  início  eram  três  anos.  Reformulamos  esse  treinamento  e  o

passamos para dois níveis: 1 e 2.

O programa é dividido em dois grupos: Programa de Educação Continuada para

Diretores - Prodir - e Programa de Educação Continuada para Gerentes - Proger. O

resultado dos  programas  de capacitação foi  de  1.808  pessoas,  de  2007  a  2012.

Dividido,  isso dá  um número expressivo de participantes capacitados.  O Prodir,  é

voltado para os dirigentes e conselheiros das cooperativas filiadas ao Sicoob Central

Cecremge, enquanto o Proger é voltado para os gerentes, dirigentes e contadores

das  cooperativas  e  visa  oferecer  aos  participantes  a  oportunidade  de  obterem
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conhecimento.

O MBA é feito para gestão de cooperativas. Criado em 2010, em parceria com a

Faculdade  Novos  Horizontes,  tem  como  público-alvo  dirigentes,  conselheiros  e

contadores que concluíram o programa de capacitação. A pessoa tem de passar pelo

programa de capacitação para ter o direito de fazer o curso de pós-graduação. Ele

possui uma carga de 368 horas-aula, sendo 120 horas aproveitadas do programa de

capacitação. As disciplinas são rigorosamente selecionadas e trabalhadas em sala de

aula. Gosto desse programa. Ao final da capacitação continuada, vimos a interação, a

profissionalização,  o  relacionamento  que  esse grupo criou.  Hoje,  sem sombra  de

dúvida, gosto de dizer que a Cecremge, o programa de treinamento, tornou-se uma

grande família. A troca de informação, a riqueza e os encontros dentro da sala de aula

são muito importantes. O mais importante é que o programa é reconhecido pelo MEC.

A  pessoa  se  forma  no  MBA,  e  estamos  formando  professores  para  multiplicar

conhecimentos.

Os resultados do programa de pós-graduação, MBA, são específicos na gestão de

cooperativas de crédito. Em 2010, formaram e receberam diplomas de pós-graduação

59  pessoas;  em  2011,  45  pessoas;  e,  em  2012,  estão  propensas  a  formar  45

pessoas. Um total de 147 alunos já concluíram pós-graduação em cooperativas de

crédito. Isso dá dois dirigentes por cada cooperativa. Quando estávamos finalizando o

MBA,  alunos  e  dirigentes  de  cooperativas  me  perguntaram  como  daríamos

continuidade a esse trabalho. Essa união, a integração desse grupo de pessoas que

vêm  se  capacitar  em  nosso  centro  de  treinamento  não  pode  ser  perdida.  Não

podemos perder essa oportunidade, essa troca de experiências.

Numa  rápida  iniciativa  da  Central,  que  buscou  a  Dialétika  novamente  como

parceira, foi criado o programa Terceira Dimensão, que é uma capacitação avançada

em gestão de cooperativas. O público-alvo são as pessoas que concluíram o MBA em

gestão  de  cooperativas.  O  programa  é  dividido  em  duas  fases:  a  nacional  e  a

internacional. A fase nacional tem uma carga de 80 horas e 5 módulos e foi encerrada

em  dezembro.  Para  a  fase  internacional,  já  estamos  programando  uma  visita  a

cooperativas  da  Europa.  Isso  está  previsto  para  maio  de  2013.  O  conceito  do

programa é ser uma capacitação continuada, realizada em dois anos. Foi criada para
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se dar em três anos, em 1997, mas reformulamos e passamos o treinamento para

dois níveis, nível 1 e nível 2, ou seja, dois anos.

O objetivo do programa é oferecer aos participantes a oportunidade de aprofundar a

aprendizagem,  resgatar  conceitos  e  valores  aprendidos  nos  programas  de

capacitação e no MBA. Atualmente, neste primeiro ano, 48 pessoas participam do

programa. Eles concluíram o MBA.

Além desses treinamentos promovidos pela Central Cecremge, ainda realizamos

encontros  de  Presidentes,  seminários  e  minisseminários.  Não  poderia  deixar  de

mencionar os treinamentos promovidos pela Ocemg-Sescoop para os três ramos do

cooperativismo.  As  cooperativas  da  Central,  os  funcionários,  os  dirigentes,  enfim,

todos participam efetivamente dos treinamentos promovidos pela Ocemg. E também

há  os  treinamentos  promovidos  pela  nossa  Confederação.  Promovemos  alguns

treinamentos a distância, através da Educanet.

Era isso, o que tinha a dizer.  Era minha vontade e do Presidente Luiz Gonzaga

estar aqui, pois ele tem o dom da palavra. Vocês me desculpem alguma coisa. Mais

uma vez,  gostaria  de  agradecer  à  Casa e  parabenizá-la  por  este  evento  de  que

estamos participando hoje. Muito obrigado a todos. Estou à disposição.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Márcio, por sua exposição. Registramos a

presença  dos  Exmos.  Srs.  Eng.  Matusalém  Dias  Santana,  da  Cooperativa  de

Consumo dos Empregados da Usiminas - Consul -; e Antônio Dias da Silva, Diretor-

Presidente  da  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  Mútuo  dos  Funcionários  da

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - Coopsef.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles

que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem

antes sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 2

minutos para fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral

de  questionamentos  aos  expositores  serão  feitas  de  acordo  com  o  volume  de
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inscrições recebidas. Estamos recebendo as perguntas por escrito,  as quais serão

distribuídas aos expositores, que as responderão. Chamaremos um por um dos que

desejam fazer a sua intervenção oralmente.

Debates

O Sr.  Presidente -  Com a palavra, o Sr.  Ivan Lemos, da Sicoob Credivass, que

dirigirá uma pergunta ao Dr. Ronaldo.

O Sr. Ivan Lemos Brandão - Meu nome é Ivan Lemos Brandão, sou Presidente da

Sicoob Credivass, de São Gonçalo, no Sul de Minas, e Conselheiro da Crediminas.

Dr. Ronaldo, gostaria de saber como o senhor enxerga o futuro das cooperativas de

crédito no Brasil.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Ivan.  Após  todas  as  perguntas  feitas,  os

expositores as responderão. Com a palavra, o Sr. José Ramos dos Santos, da Sicoob

Cofal.

O Sr. José Ramos - Minha pergunta é dirigida ao representante de São Roque de

Minas.  Gostaria  de  nomear  os  ramos  do  cooperativismo:  consumo,  crédito

educacional,  especial,  habitacional,  infraestrutura,  mineral,  produção,  saúde  e

trabalho, transporte, turismo e lazer. Isso é importante para fazer uma inter-relação

com  um  dos  princípios  cooperativistas,  a  intercooperação.  No  que  se  refere  ao

princípio da intercooperação, que é a cooperação entre cooperativas, em relação aos

13 ramos do cooperativismo, o que é possível melhorar?

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  José  Ramos.  Agora  chamaremos  uma menina,  a

Teresa Raquel, da Coopen-BH, cuja pergunta será dirigida ao Sr. João Carlos Leite.

A Sra. Teresa Raquel - Boa tarde. Adorei o “menina”, obrigada. Meu nome é Teresa

Raquel, sou do conselho fiscal da Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte, e minha

pergunta tem a ver com o que o José Ramos disse, pois vemos que São Roque é um

exemplo da intercooperação. Queria ouvir sugestões do Carlos para sabermos como

praticar melhor a intercooperação numa cidade como Belo Horizonte. Obrigada.

O Sr. Presidente - Passaremos a palavra aos expositores para que respondam as

perguntas feitas oralmente e por escrito. Com a palavra, Ronaldo Scucato.

O Sr. Ronaldo Scucato - São três perguntas, uma do Ronaldo Tavares Gontijo: “Que

conselho ou sugestão o senhor daria hoje ao dirigente de cooperativa de crédito?”
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Conselho, não dou nenhum; sugestão, talvez. Faço um alerta: é perigoso e proibido

brincar com a boa-fé das pessoas. Dirigente de cooperativa de crédito tem de ter uma

consciência muito forte para não prejudicar o futuro promissor do cooperativismo de

crédito.

E já respondo ao Ivan, meu dileto amigo. O futuro do cooperativismo de crédito é

promissor porque ele está inserido em todos os ramos do cooperativismo, e tem de

passar dos seus 2%, digamos assim, de participação no mercado financeiro para uma

participação maior, como o Credit Agricole, na França; o Dejardins, no Canadá; os

bancos  cooperativos da  Holanda,  da  Bélgica  e  da  Itália,  que são os movimentos

cooperativos financeiros que representam a segunda entidade financeira nos países

onde se encontram. Esse é o futuro para o cooperativismo de crédito brasileiro.

E a pergunta: Quais são as principais ações para superar o desafio de transformar

o cooperativismo de um bando em um time, agindo de forma integrada? Esse é um

longo caminho. A primeira coisa a fazer é deixarmos de ser acanhados, modestos,

sermos mais humildes, aplicarmos mais a educação. Precisamos formar lideranças

autênticas de cooperativismo, respeitar as nossas origens. O mundo, como um todo,

está sem bússola, sem norte, e o cooperativismo dá senso a essa desorientação.

Precisamos ter lideranças autênticas que nos conduzam para um time de águias, a

fim de deixarmos de ser um bando para ser um sistema. É essa a resposta.

O Sr. Presidente - Gostaria de passar a palavra ao Prof. Inocêncio e, se não houver

mais nenhuma pergunta, solicito-lhe que faça também as suas considerações finais.

O Sr. Inocêncio Magela de Oliveira - Creio eu que o papel, a missão deste ciclo de

debates é, a exemplo da proposta da ONU, criar uma caixa de ressonância, fazendo

chegar  às  pessoas  que  não  têm  conhecimento  ou  consciência  disso  o  que  o

cooperativismo pode fazer por elas. Esse é o nosso propósito em um evento como

este e em outros tantos. Estamos diante de uma clara demonstração do potencial das

cooperativas,  que não se restringe  a  Minas  Gerais  ou  ao  Brasil.  Algumas  tantas

cooperativas aqui representadas poderiam nos dar o seu testemunho, o relato de sua

experiência,  suas boas práticas,  a fim de disseminar  a ideia  de que vale a pena

contar com as cooperativas na produção de um mundo melhor.

Esses dias, eu falava na Crediminas que existem alguns sinais dos tempos. Por
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exemplo, o Occupy Wall Street é um movimento que reflete a exaustão em que as

pessoas,  o mundo,  sobretudo o  capitalista,  encontra-se em relação à famigerada

ambição dos capitais e dos bancos - estes, naturalmente, representados. Por isso

ocorreu no centro financeiro de Wall Street. Isso gerou uma impressionante migração

de  contas  dos  bancos  para  o  cooperativismo.  Ocorreu  também  na  Av.  Paulista,

contudo a imprensa não divulgou tanto, sabe-se lá por quê.

O Prêmio Nobel de Economia foi dado a uma mulher, que defende ser possível ter

um  bom  desempenho  por  meio  de  uma  administração  coletiva  -  como  nas

cooperativas.  E  ela  fez  as  suas  experiências  em  cooperativas  madeireiras  e  de

pesca.

Muhammad Yunus,  Prêmio Nobel  da Paz,  falava do microcrédito.  Reparem: um

Nobel da Paz falando de microcrédito. Isso porque se entende que, se socializarmos

as  soluções  das  pessoas,  até  mesmo  financeiramente,  produziremos  a  paz  e

evitaremos,  assim,  que  casos  que  um  dia  ocorreram  -  como  na  Alemanha  e,

potencialmente,  na  Coreia  do  Norte  e  no  Irã  -  voltem  a  ocorrer,  ou  que  alguns

indivíduos, a exemplo do que conhecemos no passado - Hitler -, possam emergir e

organizar  os  desassistidos,  que  potencialmente  seriam  um  grande  exército.  O

cooperativismo trabalha pela prevenção da paz social. Temos que investir. E isso só

se dará através da educação. Educação, educação e educação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. João Carlos Leite.

O Sr. João Carlos Leite - Vou tentar responder às duas perguntas que falam da

intercooperação e da educação cooperativista, porque os dois temas se interligam.

Sou a favor da prática. Pergunto aos senhores: quantas cooperativas educacionais

existem em Minas Gerais? Não sei. Quem já foi a alguma cooperativa para perguntar

se ela precisa de apoio? Cooperativa educacional para simplesmente reduzir custo

para  o  aluno  não  deveria  ser  chamada  de  cooperativa  educacional.  Cooperativa

educacional é aquela que alia, além da educação pedagógica básica, princípios do

cooperativismo,  ensinando às crianças valores e princípios  da  cooperação,  a  sua

importância, a importância da educação empreendedora. O nosso mestre maior disse

que o que falta é liderança. Eu aprendi com meu pai que cavalo velho trota, mas não

marcha. Só marcha quem é novo. Então, se as grandes cooperativas agropecuárias
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não  são  capazes  de unir  uma cooperativa  educacional  para  formar  liderança,  eu

questiono esses treinamentos que são dados a cavalo velho.

Quem conhece a nossa cooperativa educacional tem o sonho de ver as lideranças

que nascem nas salas de aula. Quando acontece um problema, a capacidade que os

alunos têm de autoavaliar o problema e resolver, se eu fosse contar, não sairia daqui.

Esse é o exemplo simples e básico. Todos falam em educação, mas enfiar a mão no

bolso e botar dinheiro, como a Saromcredi faz, quero ver quem faz. Para custear 130

alunos, a Saromcredi vai investir, só na cooperativa educacional, R$450.000,00, este

ano.  E para  os  alunos  de  São Roque,  se  quiserem fazer  graduação em Piumhi,

Formiga ou Arcos, nós arcamos com R$4.000,00 por mês de contribuição de óleo

diesel, para baratear. Isso é intercooperação. Eu viajo por aí e não vejo mudança. Em

Belo  Horizonte  existe  a  Coopemg,  mas  não  sei  se  ela  tem  ajuda  de  grandes

cooperativas daqui. Mas acho que a comunidade de Belo Horizonte deveria pensar

que a Coopemg poderia ser a gestora de grandes líderes do cooperativismo.

Eu  poderia  citar  outros  exemplos  de  cooperação.  Vejo  cidades  que  têm

cooperativas de crédito que não se comunicam com as cooperativas agropecuárias e

os associados são os mesmos. E o problema é um só: a vaidade. O Prof. Inocêncio

fala que sou humilde. Minha mãe me ensinou que a humildade é o caminho para o

sucesso. Então, deve ser por isso que estou aqui. Se for um projeto pessoal meu,

com a minha vaidade, ele não vai para frente. Se for para o bem da coletividade, eu

tomo a  frente,  vou até o  fim.  O que vejo é  a  vaidade de dirigentes que querem

aparecer  e  se  esquecem  da  coisa  maior,  que  é  o  cooperado.  Para  que  existe

cooperativa se não for em prol do cooperado? Se se tirarem todas as cooperativas,

essa instituição de natureza jurídica morre. Isso é intercooperação, que começa para

eliminar vaidades e orgulhos.

Não pensem que não temos problemas com as cooperativas agropecuárias. Temos,

mas nós brigamos, discutimos e, no final, fazemos tudo em prol da comunidade.

Talvez  seja  esse,  na  minha  opinião,  o  sucesso  de  São  Roque:  exemplo  de

intercooperação. Há cooperativas agropecuárias que não movimentam a cooperativa

de crédito, porque o dirigente da cooperativa agropecuária não gosta do Presidente.

E daí? É um problema pessoal dele, mas não da cooperativa, não da comunidade.
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Falta entendimento e compreensão.

Outra pergunta que está aqui é do meu companheiro Onésimo: “Qual é o resultado

final por associado, no ano de 2011, da Saromcredi?” Não sei dizer qual é o resultado

por associado. Sei dizer que, no ano passado, deu R$2.500.000,00 de sobras, valor

já líquido, excetuando-se o Fates, que foi para os investimentos na educação em São

Roque. Crescemos R$2.500.000,00. A Saromcredi, segundo seu estatuto, há vários

anos destina 70% das sobras para o fundo de reserva. A assembleia aprovou esses

70%, apesar de a lei falar em, no mínimo, 10%. Temos um medo danado de perder a

Saromcredi, como já perdemos outros bancos. O que vale não é a minha cota capital;

o que vale é a minha instituição, a cooperativa que presta serviços. Por isso é que

temos 70%. Quinze por cento vão para o Fates, conforme o Banco Central determina,

e 15% sobraram para os cooperados, divididos, segundo aquele cálculo matemático,

de  acordo  com  a  proporcionalidade  dos  movimentos  de  cada  cooperado.

Especificamente  não  sei  responder  a  essa  pergunta.  Sei  que,  no  ano  passado,

crescemos R$2.500.000,00 e, neste ano, vamos crescer mais de R$4.000.000,00, já

tirando o Fates. E acho que está de bom tamanho para São Roque.

Posso dizer para os senhores que não sei há quantos anos não mexemos em taxas

de juros. Os bancos estão dizendo que baixaram, mas já tínhamos baixado lá atrás, e

fico brigando com os meus Diretores,  dizendo que a taxa está grande. Digo para

baixarmos a taxa porque, quanto mais baixa a taxa, mais movimentação vamos fazer,

mais negócios vamos fazer, e estaremos ganhando na escala. É uma eterna briga

entre o conselho, que é estratégico, e os Diretores, que são executivos e, claro, têm

bonificação em cima dos resultados, e é assim que tem de ser. Mas estamos lá no

conselho para ponderar essa bonificação e esses resultados.

Pergunta do meu companheiro Silas: “Na sua visão, qual é o maior desafio a ser

superado para o avanço do cooperativismo?” Talvez seja este: mostrar o que somos

para a sociedade. Não somos banco, não queremos ser banco. Em São Roque, todo

mundo fala que a Saromcredi é o banco deles, mas eles estão querendo dizer que

somos chiques, que superamos uma fase de miséria e de pobreza lá de trás. E banco

é “status”, nada mais. Temos um banco, mas todo mundo sabe que a Saromcredi, na

verdade,  é  uma cooperativa  de  crédito.  E  a  gente  afirma isso.  Quando  vejo  um
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cooperado falar banco, também falo banco, mas sabendo que, para mim, banco é um

Oscar que ganhamos: saímos da pobreza,  da miséria para uma condição melhor.

Mas jamais, com certeza, esqueceremos que somos filho da miséria.

Sobre oportunidade, uma pergunta: “Qual é a maior oportunidade a ser explorada?”

Justamente esta: mostrar para os nossos cooperados e para a nossa comunidade

que  não  somos  banco.  Não  precisamos  ter  vergonha  de  dizer  que  somos

cooperativistas,  que  somos  dirigentes  de  uma instituição  financeira  não bancária.

Temos de mostrar para a sociedade o que é um banco e o que é uma cooperativa.

Banco  investe  na  cidade?  Apontem-me  uma  cidade  em  que  o  banco  investe?

Nenhuma. Certo, o Bradesco tem uma fundação. Tudo bem, mas ele deduziu aquilo

do Imposto de Renda. No dia em que tirarem do Imposto de Renda essa dedução, ele

não vai aplicar esse dinheiro lá.

Então, vamos mostrar quem somos e por que existimos. Esse é o nosso diferencial,

pois a taxa de juros já está igualada, e os serviços vão ficar mais baratos também,

igualar-se-ão. E a pergunta que fica no ar para o cidadão comum é a seguinte: vou

para uma cooperativa ou para um banco? Qual é a vantagem de um e de outro? E,

nessa hora, temos que estar prontos. Ao falar de nós, não me refiro apenas a nós,

dirigentes, mas também aos funcionários, colaboradores e cooperados, pois custa

muito barato reaplicar uma mensagem dessas. A Sarom Crédito tem um programa de

capacitação interna, por meio do qual estou tentando transformar 77 funcionários em

77 Joõezinhos. Isso é muito mais barato que usar papel. Queremos o boca a boca,

como os vendedores da Avon, da Natura. É importante disseminar,  mostrar o que

somos. Essa é a grande oportunidade que nós, cooperativas de crédito, temos.

Certamente  temos  desafios  e  precisamos  eliminar  coisas  estranhas.  Dá  para

entender a existência de duas centrais de crédito do Sicoob em Minas Gerais? Temos

o Sicoob ligado à Cecremge e o ligado à Crediminas. Tudo isso graças à vaidade

pessoal. Sei que já existe um movimento. Vocês devem juntar esses dois e posicionar

essas duas centrais, com seus números financeiros dentro da economia do Estado,

para ver o grande potencial que já temos em Minas Gerais. Façam esses cálculos.

Essas são nossas oportunidades, e temos de eliminar certas mazelas internas para

poder avançar mais. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Muito obrigado, João Carlos. Com a palavra, o Márcio Villefort,

para responder às perguntas.

O Sr. Márcio Olívio Villefort Pereira - Temos aqui a pergunta do Arimar Gontijo, da

Faculdade Novos Horizontes: “Qual esforço coletivo as cooperativas têm feito para

capacitar e preparar gestores de cooperativas em nível superior?” Esse é um trabalho

de conscientização que a central tem feito e tentado repassar para as cooperativas,

visando à  conscientização dos  dirigentes  quanto  à  necessidade  de  capacitar  sua

equipe em todos os níveis.  Um patrãozinho acabou de falar  que sua cooperativa

fornece  uma  bolsa  de  estudo  de  graduação  para  o  seu  pessoal.  A maioria  das

cooperativas investe nesse sentido, dando bolsas de estudo a fim de capacitar sua

equipe, pois, apenas por meio da educação, garantiremos o crescimento sustentável

e a perenidade das cooperativas.

Já foi  falado pelo Inocêncio e pelo Dr.  Ronaldo que as cooperativas têm de ter

resultados, e têm mesmo. Apenas dessa forma poderemos investir internamente em

capacitação. Se elas não mostrarem resultado, como terão Fates? E, sem ele, como

investirão?  Então,  temos  feito  esse  trabalho,  sendo  que  o  maior  é  o  de

conscientização  da  necessidade  de  se  captar,  pois  essa  é  uma  questão  de

sobrevivência em um mercado agressivo como o de hoje, que estamos vivenciado.

O Ronaldo Horta, do Sicoob Creditábil,  pergunta:  “O sistema Sicoob tem algum

projeto  para  transformar  os  Municípios  mineiros  em  exemplo  nacional,  levando  a

experiência  de  São  Roque  para  todos  os  Municípios  em  um  futuro  próximo?”

Ronaldo,  a  Cecremge  tem  feito  esse  trabalho  no  programa  Terceira  Dimensão.

Estarão lá oito cooperativas falando sobre casos de sucesso, ou seja, sobre suas

ações que geram sucesso e podem ser levadas para as demais.

O  Joãozinho  tem  dado  muitas  palestras  sobre  sua  experiência.  Sempre  que  é

requisitado, não mede esforços para estar presente aos eventos.

O sistema Sicoob está desenvolvendo agora, em outubro, um novo planejamento

que contempla muita coisa  em termos de divulgação do cooperativismo em nível

nacional.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. Márcio. A Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos aos expositores, às autoridades, aos
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demais participantes e ao público em geral, convidando todos a participar conosco, a

partir das 14 horas, neste Plenário, da continuação do ciclo de debates. A partir das

17  horas,  no  Teatro  da  Assembleia,  teremos  a  apresentação  teatral  “Capital  X

Trabalho: cooperativismo”, conforme programação definida. Muito obrigado e um bom

almoço para todos.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje,

às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2012

Presidência dos Deputados Tenente Lúcio, Anselmo José Domingos e Antônio Carlos

Arantes

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa -  Registro de presença -  Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -

Palavras do Sr. João Israel Neiva - Palavras do Sr. Tiago Nascimento de Lacerda -

Palavras  do  Sr.  Márcio  Lopes  de  Freitas  -  Palavras  do  Deputado Antônio  Carlos

Arantes - Palavras do Sr. Alusson Paulinelli - Palavras do Sr. Edson de Oliveira Braga

Filho - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Tenente Lúcio) - Destina-se esta parte da reunião à

realização do ciclo de debates “Cooperar 2012 - Ano Internacional das Cooperativas”,

com os seguintes objetivos: comemorar o ano de 2012, declarado pela ONU como o

Ano Internacional das Cooperativas; apresentar e divulgar o cooperativismo e suas

possibilidades;  identificar  os  desafios  enfrentados  e  os  sucessos  obtidos  pelos

diversos ramos do cooperativismo; apresentar  sugestões para o fortalecimento do

cooperativismo.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para compor a Mesa os Exmos. Srs. Deputados Antônio
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Carlos  Arantes,  Presidente  da  Frente  Parlamentar  do  Cooperativismo  de  Minas

Gerais - Frencoop-MG -; e Anselmo José Domingos, 1º-Vice-Presidente da Frencoop-

MG; Tiago Nascimento de Lacerda, Secretário de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo;  João  Israel  Neiva,  Superintendente  de  Cooperativismo  e  Apoio  ao  Setor

Terciário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais,

representando  o  Subsecretário  de  Indústria,  Comércio  e  Serviços  da  referida

Secretaria,  Sr.  Marco  Antônio  Rodrigues  da  Cunha;  Márcio  Lopes  de  Freitas,

Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB -; Alusson Paulinelli,

ex-Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  Presidente  Executivo  da

Associação Brasileira dos Produtores de Milho - Abramilho -; Edson de Oliveira Braga

Filho, Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e

Cooperativos - IBPEAC -; Ronaldo Scucato, Presidente do Sindicato e Organização

das  Cooperativas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Sistema  Ocemg  -;  e  Professor

Wendel, Vereador eleito em Belo Horizonte.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença, neste ato, das Exmas. Sras. Patrícia Miranda

Maia Prado, Diretora da Desenvolvimento do Artesanato da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico; e Gláucia Maria Carneiro Rodrigues,  da Diretoria de

Apoio  ao  Comércio  e  Serviços;  e  do  Exmo.  Sr.  Everton  Alves  Pereira,  assessor

técnico.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes. Esclareço

que,  após  as  exposições,  abriremos  espaço  para  apresentação  de  sugestões  ou

questões presenciais por escrito ou oralmente e de outras enviadas pelo formulário

“Participe Agora”, disponível pela internet no portal da Assembleia Legislativa. Para

melhor organizarmos o debate, ainda durante a fala dos expositores, os participantes

poderão  encaminhar  suas  sugestões  por  escrito  em  formulário  próprio,  que  está

sendo distribuído pela equipe de apoio. Aqueles que desejarem fazer sua intervenção

oralmente deverão especificar isso no formulário e, para registro, entregar o conteúdo

da  intervenção  também  por  escrito.  Informamos  aos  telespectadores  da  TV

Assembleia que também poderão participar. Basta acessar o portal da Assembleia,
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“www.almg.gov.br”,  abrir  a  página do  ciclo de  debates,  preencher  o  formulário  de

participação  e  enviar  sua  contribuição.  Informo  aos  participantes  que  as

apresentações dos palestrantes estarão disponíveis após o evento, na página do ciclo

de debates, no portal da Assembleia Legislativa.

Palavras do Sr. João Israel Neiva

Boa tarde. Gostaria,  em primeiro lugar,  de agradecer à Assembleia Legislativa a

gentileza do convite que fizeram à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para

falar sobre esse importante tema. Cumprimento o Deputado Tenente Lúcio, na pessoa

do  qual  cumprimento  a  Mesa  e  todas  as  representações  da  sociedade  e  do

cooperativismo aqui presentes.

A  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  entende  que  o  cooperativismo

brasileiro tem crescido de maneira singular sob o comando eficiente da Organização

das  Cooperativas  do  Brasil.  E  o  setor  de  cooperativismo  de  Minas  Gerais  tem

acompanhado esse crescimento sob a batuta incansável e focada do Sr.  Ronaldo

Scucato, Presidente da Ocemg. Quando se fala em cooperativismo, lembramo-nos de

que muitas  pessoas se relacionam como cooperativas rurais  e agrícolas.  Hoje as

cooperativas  urbanas,  que  atuam  nas  áreas  de  saúde,  de  educação,  de

infraestrutura, de transporte e de turismo, têm desempenhado papel preponderante

na  formação  de  novas  associações  e  cooperativas  e  na  inserção  de  pessoas.

Entendemos que,  com esse movimento existente  para  os  grandes centros,  essas

cooperativas urbanas têm crescido e se desenvolvido bastante. Grande número de

pessoas estão se associando a essas cooperativas. Além das cooperativas rurais,

agrícolas  e  urbanas,  podemos  citar  também  a  importância  das  cooperativas  de

crédito, que oferecem empréstimos a taxas bastante subsidiadas e acessíveis para os

pequenos empreendimentos.

Estamos hoje com três grandes eventos: um, de curtíssimo prazo; outro, de médio

prazo;  e  um  terceiro,  de  longo  prazo.  Em  curtíssimo  prazo  temos  a  Copa  das

Confederações, que será realizada dentro de oito meses, tendo Belo Horizonte como

um dos palcos principais. Num prazo de um ano e oito meses, ainda envolvendo a

Capital  e  várias  cidades  do  interior,  temos  a  Copa  do  Mundo  Fifa,  que  deverá

apresentar  uma grande  oportunidade  de  negócios  para  nossas  cooperativas.  Em
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longo prazo, apesar de não ser realizada em Belo Horizonte, temos as Olimpíadas. O

que aprendermos e implantarmos, durante a Copa das Confederações e a Copa do

Mundo, poderá ser muito bem reaplicado em 2016, durante as Olimpíadas.

A importância da Copa das Confederações e da Copa do Mundo para Minas Gerais

é tão grande, que o Governador criou a Secretaria Extraordinária para a Copa do

Mundo,  que  hoje  é  dirigida  pelo  Secretário  Tiago  Lacerda,  que  creio  está  aqui

presente. Não sei se ele falará também. O que entendemos como oportunidade para

nossas cooperativas apresentarem durante a Copa das Confederações e a Copa do

Mundo? Em primeiro lugar, acreditamos que as cooperativas devem estar preparadas

para se inserirem no contexto dessas copas. E se preparar como? Sabendo o que

pode ser mostrado e, diante do que será mostrado, o que é viável para difundir o

conhecimento dos produtos  dessas cooperativas,  sejam eles  serviços,  sejam eles

produtos  agrícolas  como  café,  cachaça  etc.  Fundamentalmente  temos  de  estar

preparados  com  investimentos,  com planejamentos,  porque,  de  graça,  não existe

nada. É necessário investimento e preparação.

Falando das cooperativas,  fiz  uma lista  de  cooperativas que,  segundo entendo,

poderão  aparecer  durante  esse  evento.  A lista  está  mais  ou  menos  em  ordem

alfabética.  Não  há  prioridade  de  uma  sobre  a  outra.  Citamos  a  cooperativa  de

artesanato. Dentro da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, temos uma

Superintendência de Artesanato, que cuida de quase tudo o que acontece no Estado

em  termos  de  produção  artesanal.  Entendemos  que  esse  artesanato  poderá  ser

mostrado tanto para os públicos mineiros e brasileiros quanto, mais e principalmente,

para o público estrangeiro, que aqui se fará presente. Para isso será necessária uma

preparação minuciosa. Além disso, os espaços onde os produtos serão apresentados

precisam ser bem divulgados para que haja afluência de pessoas.

Quanto às cooperativas de produtos, citamos a cachaça artesanal, a cafeicultura e

os produtos lácteos. Existem várias cooperativas de cachaça. Faço parte da Câmara

Técnica  da  Cachaça,  da  Secretaria  de  Agricultura,  e  considero  essa  uma

oportunidade  ímpar  para  que  a  nossa  cachaça  de  alambique  seja  divulgada

mundialmente. Os mineiros e brasileiros conhecem bastante a cachaça, mas é uma

luta  fazer  com  que  ela  seja  conhecida  fora  do  Brasil.  Portanto  é  uma  tremenda
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oportunidade para mostrarmos a cachaça ao estrangeiro que aqui estiver. Isso poderá

ser feito por meio de brindes, de degustação e de uma série de abordagens a serem

feitas. Para que isso ocorra, necessitaremos de planejamento. Estamos trabalhando

de mãos dadas com a Ocemg, com a Frente Parlamentar do Cooperativismo e com

as cooperativas de cachaça, para que se faça o melhor para o setor, com um menor

número de investimentos.

No que se refere à cafeicultura e  aos produtos lácteos,  ocorre a mesma coisa.

Apesar  de  esses  setores  já  serem  consagrados  na  área  da  produção  agrícola,

poderíamos ter grande divulgação do café brasileiro, do café mineiro e de produtos

mineiros. Sabemos - não sou especialista em café - que Minas Gerais e o Brasil são

grandes produtores de café, mas o valor agregado não está aqui,  mas em outras

localidades.

Relativamente  às  cooperativas  de  serviços,  citamos  três  setores  importantes:

garçons e afins, limpeza urbana e saúde. Existem várias cooperativas de catadores,

de selecionadores de lixo, de coleta seletiva. Durante o período da Copa do Mundo e

da Copa das Confederações, o volume de material a ser catado, recolhido e reciclado

será  fora  do  padrão.  Então,  essas cooperativas,  que já  existem, cuja  presença é

marcante na vida da cidade, têm de ser exploradas.

Já comuniquei  com o  pessoal  da área de trabalho  para criarmos condições de

capacitar motoristas de táxi, garçons, atendentes de hotéis e tudo o mais. Como eu

disse,  isso vai  depender  de uma sinergia.  Procuraremos agir  desde que sejamos

demandados.  A  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico,  por  meio  da

Superintendência  de  Cooperativismo,  está  trabalhando.  Já  há  um  grande  contato

diário  com  a  Ocemg,  com  a  frente  parlamentar.  Estamos  trabalhando  juntos  e

realizando várias atividades em conjunto, com sucesso. Para que esse sucesso se

reflita nos dois primeiros eventos, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo,

faz-se necessário planejarmos juntos, tanto no planejamento estratégico dos produtos

a serem mostrados quanto no planejamento financeiro.

Creio que a Secretaria da Copa terá um papel fundamental, pois não faremos nada

sem estar de mãos dados com a Secopa. Ela saberá e ditará o que podemos fazer,

qual será o melhor caminho, para não trabalharmos isoladamente.
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Quanto  à  cooperativa  de  saúde,  entendemos que o público nacional,  mineiro  e

brasileiro, a grande maioria das pessoas, está protegido por algum tipo de plano de

saúde,  o  que  é  mais  tranquilo.  Mas  a  pessoa  que  vem  de  fora,  o  estrangeiro,

logicamente  chegará  aqui  protegido  por  um  seguro-saúde.  Quem  atenderá  esse

pessoal? Quem atenderá, quando algum deles precisar de um atendimento durante a

noite, na madrugada ou nos finais de semana? Posso citar, como experiência, que

não é fácil procurar um atendimento no meio da madrugada, por isso as ações têm de

ser bem pensadas, treinadas e capacitadas, caso contrário será a imagem de Minas

Gerais que refletirá o mau atendimento.

Já fiz o primeiro contato com o setor  de saúde da Ocemg, conversei com uma

pessoa extremamente capacitada, e começaremos a buscar entendimentos sobre o

assunto. O mesmo se aplica à saúde odontológica. O setor de transporte é outro que

será muito demandado através dos táxis, “vans” e mesmo do transporte de carga.

Serão feitos vários deslocamentos, diversas seleções estarão hospedadas na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, nos dois primeiros eventos. Acreditamos que a Copa

das Confederações será um treinamento e queremos obter quase nota 10. As lições

aprendidas poderão ser aplicadas na Copa do Mundo. Chamamos a atenção para o

fato de as cooperativas interessadas se apresentarem por meio da Ocemg ou da

frente parlamentar  e conduzirmos o assunto juntamente à Secopa,  para que elas

ofereçam produtos e serviços e tirem o melhor proveito dos eventos.

Hoje o cooperativismo é um segmento de alcance inimaginável. O Prof. Roberto

Rodrigues considera o cooperativismo mundial tão importante para a paz social e a

distribuição de renda, que já merece ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. São essas

as  expectativas  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais.

Vamos trabalhar de mãos dadas com a Secopa e queremos trabalhar de mãos dadas

com a Ocemg e a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Ainda tenho sete minutos

para falar, mas vou deixá-los de crédito. Agradeço a oportunidade de apresentar as

nossas expectativas.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Tiago Nascimento de Lacerda

Boa tarde. Inicialmente, cumprimento os Deputados Tenente Lúcio, Anselmo José
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Domingos e Antônio Carlos Arantes, e o ex-Ministro da Agricultura, Deputado Federal

Alusson Paulinelli, na pessoa do qual cumprimento os demais membros da Mesa e as

pessoas da plateia. Agradeço o convite e parabenizo a Assembleia pela iniciativa.

Em  2009,  fiz  uma palestra  na  sede  da Ocemg sobre  as  oportunidades  para  o

cooperativismo na Copa. Recordo-me de que, na ocasião, ouvi bastante durante o

dia, participei de seminários, até para aprender um pouco mais do funcionamento do

sistema. Realmente, vi muitas oportunidades, porque, além de um evento esportivo

de futebol,  a Copa traz diversas opções de negócio para as cidades-sede, para o

Estado e o País. O governo federal, o governo estadual e a Prefeitura encaram a

Copa do Mundo como uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico,

social e cívico para a população. Temos perseguido essa meta mostrando eficiência

nos trabalhos de preparação do evento. Estamos falando de questões que vão além

das obras em si, como a imagem do Estado em todo o mundo.

Essa exposição internacional é uma grande oportunidade para Minas Gerais e para

o Brasil. Penso que, no caso de Minas e Belo Horizonte, por ainda não serem Estado

e cidade tão conhecidos no mundo, essa é uma grande oportunidade, pois traz um

legado não só de infraestrutura, mas também de imagem, de exposição internacional,

de promoção turística, de eventos de negócios e turismo de lazer. Isso já foi mostrado

em diversos relatórios de outros eventos internacionais e realmente gera um grande

resultado positivo aos locais que sediam grandes eventos esportivos e outros tipos

tratados como eventos de grande porte.

Preparei  uma  exposição  mais  geral  sobre  a  Copa  do  Mundo  e  os  trabalhos

vinculados a esse evento, por achar ser a melhor forma de as pessoas entenderem e

pensarem em algum tipo de oportunidade. Como o palestrante anterior disse, temos

diversas frentes de trabalho.  A função da Secopa é,  claro, acompanhar as obras,

principalmente do Mineirão, ações conjuntas entre governo federal e Prefeitura, mas

também estimular até internamente no governo e tentar unir as pontas para que todas

as Secretarias estejam envolvidas nas ações que possam tirar proveito da Copa do

Mundo. Esse é o grande objetivo.

Falaremos aqui dos legados, dos benefícios, um pouco do Mineirão e da expansão

da rede hoteleira. Não gosto muito de tratar expansão de rede hoteleira pensando em
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Copa do Mundo, afinal, ninguém constrói hotel pensando em 30 dias de evento. Isso

já  era  uma  necessidade  de  Belo  Horizonte  e  da  Região  Metropolitana,

independentemente de Copa. A Copa do Mundo chegou trazendo oportunidades de

investimento nesse setor, que é fundamental para o desenvolvimento econômico da

cidade e do  Estado.  A Copa é  o  segundo maior  evento  esportivo  do  mundo e  o

primeiro do futebol. Teremos 12 cidades-sedes no Brasil, na Copa de 2014, além de,

possivelmente,  6 cidades-sedes na Copa das Confederações.  Na próxima quinta-

feira, a Fifa finalmente irá se pronunciar a respeito das cidades de Recife e Salvador,

que  foram  escolhidas  com  algumas  ressalvas.  Então,  agora,  no  dia  8,  além  de

anunciar  a política  de  venda de ingressos  para a Copa de 2013,  a Fifa também

decidirá se Recife e Salvador  serão sedes.  Estamos  torcendo para que o  sejam,

porque, de novo, é a imagem do Brasil que estará sendo divulgada no mundo inteiro.

Penso que, se uma sede não obtiver sucesso na preparação e for cortada da Copa

de 2013, não podemos pensar que receberemos mais jogos com isso. Não. Acredito

que estamos tratando de uma coisa muito maior, que é a credibilidade internacional

do Brasil.

Estima-se para a Copa do Mundo 3 milhões de pessoas nos Estados; 18 milhões

nas “fans fests”, que são os espaços de exibição pública dos jogos. Isso ficou muito

conhecido durante a Copa da Alemanha. Foi uma iniciativa de uma empresa privada

na Copa da Coreia e do Japão,  em 2002. A Fifa viu o potencial  daquilo,  com as

pessoas enchendo as ruas para assistirem aos jogos,  pois  nem todos cabiam no

estádio. Então, a Fifa abraçou essa ideia da “fan fest”. Isso foi criado em 2006 com

um enorme sucesso, por isso temos a certeza de que no Brasil será da mesma forma;

18 mil jornalistas: essa é uma grande oportunidade não só para as cidades, Estados

e países, mas também para a população, para quem tem o seu pequeno, médio ou

grande negócio. A grande maioria dos jornalistas estrangeiros que cobrem a Copa do

Mundo não cobre apenas jogos de futebol. Eles estão atrás de histórias, de pontos de

turismo e lazer, querem falar dos costumes típicos das cidades. Sendo assim, creio

que Minas Gerais sai ganhando, porque tem muita coisa boa para ser mostrada e

muito potencial de crescimento. Como foi dito pelo palestrante anterior, temos coisas

interessantes para serem divulgadas.
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Ministério  do  turismo  alemão  estimou,  no  primeiro  bimestre  de  2006,  2,4%  de

acréscimo  no  PIB  em  relação  ao  mesmo  bimestre  do  ano  anterior.  Isso  está

realmente vinculado à Copa. Aí vemos a importância de um evento e tudo que gera

em termos de geração de renda. Por causa da geração de empregos, as construções

são feitas, e o próprio turismo traz capital externo para o país-sede. Modernização de

estádios, com seus custos, na Alemanha, construção de estádios ou reformas. Mais à

frente, vou detalhar o caso do Mineirão.

A injeção na economia na África do Sul foi de R$2.900.000.000,00 bilhões durante a

Copa do Mundo, com um crescimento do PIB de 1,7%, além da estimativa de um

acréscimo  de  2.200.000  turistas  no  País  de  2008  a  2015.  O  Brasil  tem  uma

estimativa, feita há dois ou três anos, pelo Ministério do Turismo, de 600 mil turistas

estrangeiros visitando o Brasil durante a Copa do Mundo. Temos de lembrar também

o turismo doméstico, brasileiros circulando entre as cidades-sedes ou outras cidades

no Brasil em virtude da Copa do Mundo. Essa é uma estimativa que varia entre 1,2 a

1,5  milhão  de  turistas.  Então,  realmente,  é  uma  injeção  de  ânimo  na  economia

nacional.

No Brasil, num estudo feito pela Ernst & Young, há uma previsão de movimentação

adicional de R$142.000.000.000,00 de 2010 a 2014,  de forma direta e indireta,  e

geração de 3.600.000 ocupações durante um ano. O investimento em infraestrutura,

num dado do Ministério do Esporte, é de R$33.000.000.000,00. Pegaram as obras e

ações que estão vinculadas à Copa do Mundo, vínculo que se dá por meio da matriz

de responsabilidades do governo federal, que listou nas 12 sedes obras de estádios e

de mobilidade urbana. No caso da nossa cidade-sede, temos obras do Mineirão e oito

obras  de  mobilidade  urbana.  Estudos  demonstram  que  a  Copa vai  impulsionar  o

crescimento do PIB em torno de 0,7% e as oportunidades de emprego em torno de

0,5%.  Com  a  nossa  base,  que  já  é  consideravelmente  grande,  é  um  número

relevante.

Para Minas Gerais, para a Capital Belo Horizonte, há um estudo da universidade

federal que estima um crescimento de 1% e a criação de 38 mil empregos diretos e

indiretos. Esse é um dado importante para quem produz algum produto típico ou não,

mas que pensa no consumidor final. Pouca gente sabe, mas os maiores compradores
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de ingressos e visitantes estrangeiros em Copa do Mundo são os americanos. Foram

eles que compraram mais ingressos na África do Sul, na Alemanha, na Coréia e no

Japão. Isso tende a crescer em virtude de um vínculo direto com o desempenho da

seleção americana no futebol, que vem melhorando muito. O próprio Reino Unido, a

França e a Alemanha têm números expressivos. Temos de lembrar que a Copa do

Mundo no Brasil pode ser encarada como a copa da América do Sul, em virtude de

haver muito tempo que não recebemos a Copa aqui, portanto argentinos, paraguaios,

uruguaios, com certeza, pela proximidade, devem vir muito ao Brasil.

Sobre o Mineirão, pretendemos receber a obra no dia 21 de dezembro. Esse é o

compromisso do consórcio  que está  construindo  e  que  vai  operar  o  estádio  nos

próximos 25 anos. A entrega está marcada, então, para o dia 21 de dezembro. A

capacidade do estádio ficará em torno de 64 mil assentos. Esse número não está

100%  fechado.  Como  o  anel  superior  do  Mineirão  teve  de  ser  preservado,  por

questão de patrimônio,  na  colocação dos assentos,  agora todos os lugares terão

assentos, estamos percebendo algum tipo de variação numa parte do anel superior

para outra parte. Esse número provavelmente ficará um pouco abaixo de 64 mil para

priorizar o conforto, distância mínima para o assento da frente e para o assento do

lado. Haverá também camarotes, restaurante panorâmico, capacidade de receber 3

mil jornalistas durante a Copa do Mundo.

O Mineirão tem dois cenários, o estádio para a Copa e o estádio legado. A Copa

exige  uma estrutura  muito  maior  do  que o  dia  a  dia  normal  do  estádio,  com os

Campeonatos Mineiro e Brasileiro, as Copas Libertadores e do Brasil, exige. Então,

faz-se  uma estrutura  modular,  tanto  interna  quanto  externamente,  para  atender  à

Copa do Mundo, o que gera uma economia. Quando a Copa termina, o estádio fica

um  pouco  diferente  em  termos  de  capacidade  jornalística,  por  exemplo.  Não

precisamos ter a capacidade de atender a 3 mil jornalistas no dia a dia do Mineirão.

Haverá 2.600 vagas de estacionamento. Um grande valor agregado ao Mineirão, uma

novidade, é a Esplanada, que as pessoas poderão conhecer. A nossa ideia é abrir no

próprio dia 21 o Mineirão para a população conhecê-lo. A Esplanada, realmente, será

uma grande praça de convivência e para eventos, cumprindo um papel importante,

em razão de uma carência atualmente existente de espaço para eventos.
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Para a Copa do Mundo teremos, então, quatro jogos da fase de grupos, na primeira

fase da  Copa.  O  sorteio  desses  jogos  será  em  dezembro de 2013,  sempre  seis

meses antes. Haverá um jogo nas oitavas de final e outro na semifinal. Este é de uma

importância  tremenda;  semifinal  movimenta  muitos  estrangeiros.  Mesmo  que  as

seleções que jogarão a semifinal não sejam o Brasil ou a Argentina, o jogo, em nível

de importância, só perde para o da abertura e o da final. Então, nesse jogo a Fifa

apresenta  muita  exigência,  porque receberemos  aqui  Chefes  de  Estado e  muitos

turistas que o acompanharão e também as “fan fests”. Na Copa das Confederações,

teremos dois jogos na fase de grupos e também a semifinal.

No Mineirão, o governo do Estado adotou o modelo da parceria público-privada.

Para assegurar a reforma e atender a todas as recomendações da Fifa. O estádio

seria do nível do das melhores arenas do mundo, principalmente a fim de atender ao

novo paradigma do futebol. Percebemos, mundo afora, que o futebol está, cada vez

mais, profissionalizado e sendo encarado não só como esporte, mas também como

entretenimento.  Então,  devemos  encarar  o  torcedor  como  cliente  e  apresentar

indicadores  de  conforto  e  segurança.  Todos  os  indicadores  serão  atendidos  no

Mineirão, e a operadora será cobrada pelo governo do Estado para o atendimento

desses  indicadores,  afetando até sua remuneração.  Então,  o novo Mineirão,  sem

dúvida alguma, possibilitará o retorno das famílias ao estádio a fim de acompanhar o

futebol.  Essa  parceria  público-privada  também  nos  garantiu  uma  operação

profissional. Então, haverá um operador privado. O governo não deve ter como um

dos objetivos principais gerir um estádio de futebol, uma arena multiúso. Há órgãos e

empresas  privadas  muito  mais  especializadas  nisso,  e  o  governo  atua  como um

órgão de controle, um órgão de fiscalização.

Então,  o  Mineirão  estará  sempre  aberto  ao  público  na  sua  área  externa,  na

esplanada que comentei.  Nos dias em que não ocorrerem eventos, haverá ali  um

espaço  de  convivência  para  as  famílias  e  os  turistas.  Então,  a  Pampulha  está

ganhando  um  belo  equipamento  de  turismo.  Acabará  aquilo  de  dizer,  quando

passávamos próximo ao Mineirão, que o estádio está adormecido. Haverá lojas e

restaurantes abertos durante o dia. A operadora Minas Arena já está pensando nessa

operação do Mineirão. Como eu disse, o complexo será usado durante os 365 dias do
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ano; além do futebol, “shows” e outras atividades poderão ser realizadas no local.

Um eixo importante da obra de modernização do Mineirão e da Copa do Mundo é a

questão da sustentabilidade, que fica apenas como uma estratégia de “marketing”. O

Mineirão  está  lutando  para  conquistar  o  Certificado  Leed,  que  é  mundialmente

reconhecido.  Para isso,  vem atendendo,  desde o seu projeto  básico executivo,  a

algumas exigências. Houve o aproveitamento dos resíduos e de tudo que foi retirado

de lá. Toda a terra retirada para o rebaixamento do gramado em 3,4m e também a

parte  demolida  foram reaproveitadas.  A cobertura terá placas fotovoltaicas para o

aproveitamento  da  energia  solar.  A  Cemig  tem  uma  importante  parceria  com  o

governo e a Minas Arena nessa ação. Haverá o reservatório para o aproveitamento

de água da chuva.  Tudo isso  será atendido  para  que o  Mineirão  conquiste  essa

certificação Leed, que gera um importante legado para o Estado.

Na rede hoteleira, como disse, foi vista uma oportunidade de expansão não só em

termos quantitativos, mas também qualitativos. O cenário que acompanhávamos era

de poucos hotéis com um melhor padrão e cobrando preços nem sempre tão justos

para aquilo que estavam oferecendo em termos de qualidade de serviço, conforto e

segurança. Então, houve um estímulo à expansão da rede hoteleira. Dessa forma,

evitaremos perder tantos eventos como os que bateram à porta em Belo Horizonte e

Minas Gerais.  Em razão da carência de hotéis,  esses eventos escolheram outras

cidades. Acho que toda essa expansão também serve para um ajuste do mercado

atual.  Já  vimos  que  hotéis  existentes  estão  se  remodelando  e  investindo  em

qualidade e expansão.

Isso  é  importante,  além  de  toda  geração  de  emprego  diretamente  vinculado  à

expansão da rede hoteleira.  Na questão da capacitação,  esse levantamento  está

sendo atualizado, mas o último número demonstra que existiam 15 mil pessoas em

processo de treinamento no Estado, sendo coordenadas por diversas frentes: pela

Prefeitura; pelo Estado; pelas parcerias com o governo federal ou com outros órgãos

e instituições como o Senac e o Sebrae e os diversos programas de capacitação;

pela Abrasel e pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. É claro que todo

esse aprendizado será permanente para as pessoas que dele estão usufruindo e será

usado na Copa do Mundo e posteriormente para melhorar o conhecimento, o que
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ajuda  a  conquistar  melhores  empregos.  Agradeço  e  estou  à  disposição.  Muito

obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos ao ilustre expositor Tiago Lacerda, esse

jovem inteligente que muita esperança nos traz,  inclusive para a vitória  do Brasil.

Você é pé-quente, Tiago. Neste momento, passamos a coordenação dos trabalhos ao

Deputado Anselmo José Domingos. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Anselmo  José  Domingos)  -  Com  a  palavra,  o

Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB -, Márcio Lopes de

Freitas, para a sua exposição sobre o tema: “Cooperativismo e política, duas forças

que se completam”.

Palavras do Sr. Márcio Lopes de Freitas

Muito  boa tarde.  Em primeiro lugar,  quero cumprimentar  o nosso Presidente da

Mesa, Deputado Anselmo José Domingos, em cuja pessoa cumprimento os membros

desta  Assembleia.  Agradeço-lhe  por  este  evento,  uma  homenagem  especial  ao

movimento cooperativista. Deixo aqui a minha gratidão e o meu reconhecimento em

nome  do  movimento  cooperativista  brasileiro  por  esta  homenagem  e  pelo

reconhecimento desta Casa ao nosso movimento.

Também  quero  cumprimentar,  de  maneira  muito  especial,  o  Deputado  Antônio

Carlos Arantes, que preside a nossa Frente Parlamentar do Cooperativismo em Minas

Gerais. Deputado, muito obrigado pelo trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo e

pela positiva contaminação cooperativista de sucesso não só aqui na Assembleia,

mas também em todo ambiente político de Minas Gerais. Devemos muito a pessoas

como V. Exa. O mesmo vale para o Deputado Federal e Prefeito eleito Paulo Piau.

Quero cumprimentar  e agradecer a todos vocês.  Também, de uma maneira muito

especial, quero cumprimentar os demais integrantes da Mesa, como o Tiago Lacerda,

pela sua exposição e pelo seu trabalho. Cumprimento ainda o João Neiva pela sua

apresentação.  Por  fim,  quero  cumprimentar  um grande líder,  o  meu líder  Alysson

Paulinelli, o nosso eterno Ministro da Agricultura, o homem que fez a diferença no

resgate da cidadania da agropecuária brasileira.

O convívio com Alysson Paulinelli é sempre motivo de orgulho. Meu pai já o citava
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como referência.  Eu  tenho orgulho  de  poder  conviver  com  ele.  Paolinelli,  é  uma

alegria estar com você, trocar ideias e tentar evoluir juntos. Cumprimento todos os

dirigentes do movimento cooperativista que estão aqui e os líderes das cooperativas.

Como  não  posso  cumprimentar  individualmente  cada  um,  cumprimento  meu

comandante, o Dr. Ronaldo Scucato, que é meu chefe. Ele brinca que sou o chefe

dele, mas é o oposto. Sou soldado do cooperativismo em Brasília, e quem coordena

as cooperativas em Minas Gerais é ele. Tenho orgulho de ser um soldado de Minas

Gerais,  sob o comando do Ronaldo Scucato. Ronaldo, é sempre muito bom estar

aqui,  na  terra  do cooperativismo mineiro,  convivendo com vocês.  Cumprimento  o

timão do Ocemg. Na pessoa do William, cumprimento a equipe fantástica e que me

dá  muito  orgulho  pelo  belo  trabalho  que  realiza  sob  o  comando  do  Ronaldo  na

Ocemg, no Sescoop, no Sindicato.

Deputados,  falarei  um  pouco  sobre  a  complementariedade  e  sobre  a

responsabilidade do movimento cooperativista na atividade política. Para chegar a

esse  contexto,  contarei  uma  história.  Falarei  sobre  o  Ano  Internacional  do

Cooperativismo  que  estamos  vivendo.  Entendendo  essa  questão  maior  do

cooperativismo que está acontecendo no mundo e trazendo-a para o Brasil, podemos

chegar à conclusão sobre a importância do movimento cooperativista como base de

organização social  e  alavanca de fomento e de  realização da boa política.  Todos

vocês já me conhecem. Presido o sistema OCB, que é composto pelo movimento

cooperativista  brasileiro  como  um  todo.  Temos  um  lema:  você  participa,  todos

crescem.

Hoje,  o  cooperativismo  está  presente  em  110  países,  que  têm  registro  de

cooperativas participantes da Aliança Cooperativa Internacional, conforme declarado

na  semana  passada,  em  Manchester,  onde  estávamos  eu  e  o  Ronaldo.  É  um

movimento que hoje congrega mais de 1 bilhão de pessoas, se somarmos todos os

cooperados,  pessoas  que  trabalham  na  área  e  lideranças.  Paolinelli,  é  uma das

maiores  ONGs  do  planeta,  equivalendo  a  muitas  religiões  e  crenças.  Se

acrescentarmos  os  familiares,  os  envolvidos,  teremos  uma  tremenda  força.  O

cooperativismo gera mais de 100 milhões de empregos com carteira assinada, dentro

das  cooperativas.  Se  considerarmos  a  capacidade  de  multiplicação  de  renda
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provocada  pelas  cooperativas  em  suas  regiões,  Municípios  cooperados  e  a

quantidade de empregos gerados, o número será ainda maior.

Com  um  movimento  desse  tamanho,  estamos,  há  muitos  anos,  buscando  o

reconhecimento das Nações Unidas para o cooperativismo. Isso vem acontecendo,

vem sendo tentado há muito tempo. Desde a época que um conhecido nosso, um

líder,  Roberto  Rodrigues,  assumiu  a  Presidência  da  Aliança  Cooperativa

Internacional, ele vem buscando esse espaço na ONU. E, como todos sabemos, o

Roberto tem aquele jeitinho, ou seja, ele é mais mineiro do que muitos mineiros aqui;

é  muito jeitoso,  ia  sondando e  buscando espaço nas  Nações Unidas para  que o

cooperativismo fosse reconhecido. Isso vem sendo difícil. Participei disso porque, na

época em que o Roberto era o Presidente da Aliança Cooperativa Internacional, eu

era o Presidente da Organização das Cooperativas de São Paulo. O escritório dele,

no Brasil, ficava dentro da Ocesp, então, à época, eu tinha o privilégio de conviver

com o Presidente da ACI todos os dias, quando ele se encontrava no Brasil. É mais

ou menos igual a história de um padre que está com o Papa na paróquia dele, ou

seja, ele está convivendo com a pessoa mais importante. Portanto, convivíamos com

isso  e  sabemos  que  o  Roberto  tinha  o  desejo  de  ver  o  cooperativismo  ser

reconhecido pela Nações Unidas, em razão do papel das cooperativas. Nós sabemos

o papel que as cooperativas exercem.

Há pouco,  antes do evento, eu conversava com o Clóvis,  e comentávamos que

sabemos do papel social, do papel econômico fundamental no desenvolvimento de

cada Município, de cada região, de cada comunidade. Mas como podemos fazer para

que  os  governantes,  os  políticos,  as  pessoas  que  têm  poder  de  decisão  e  de

articulação nos reconheçam? E, reconhecendo-nos, aplainem um pouquinho mais o

caminho que as  cooperativas  têm  de  seguir.  Essa  é  uma luta,  e,  dentro  dela,  o

Roberto  fazia  reivindicações,  assim  como o  outro  Presidente da ACI,  um italiano,

Ivano  Barberini,  que  continuou  reivindicando,  mas  nada  conseguiu.  Assumiu  a

Presidência da ACI uma empresa inglesa, a Pauline Green, que continuou com essa

reivindicação. Por que isso foi reconhecido só agora, em 2012? É aí que vale a pena

contar uma historinha que pouca gente do cooperativismo conhece.

Na realidade, em 2010, tivemos a eleição do que seria o Ano Internacional de 2012.
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O Ronaldo Scucato esteve comigo na Assembleia da ONU em Nova York, quando foi

decidido o Ano Internacional das Cooperativas. Então, isso é fruto de uma história de

que todos vocês, do cooperativismo, fazem parte. Isso é fruto do resultado de um

trabalho de cooperativas do mundo inteiro, principalmente diante do perfil da crise de

credibilidade que nasceu nos Estados Unidos - mais do que crise econômica é uma

crise de credibilidade, de identidade. Portanto, essa situação é resultado dessa crise,

que criou um embaraço e um descrédito muito grande nas instituições e nos sistemas

montados  no  mundo  inteiro.  Cada  uma  das  cooperativas  teve  um  papel

preponderante.  E  governantes  sérios  começaram  a  perceber  que  onde  havia

cooperativa a mitigação dos efeitos da crise foi muito maior do que onde não havia. É

uma realidade. Há muita história para se contar sobre isso.

Em setembro de 2008, quando o Banco Lehman Brothers, dos Estados Unidos,

quebrou, os bancos privados americanos tiveram saques e fuga de capital da ordem

de 45% em 15 dias  -  o  Heli  Penido  lembra-se disso.  Sabem  quem  absorveu os

depósitos na outra ponta, que teve a confiança da população do país mais capitalista

do mundo? O sistema Credit Union, o sistema cooperativista de crédito americano,

que  recebeu  os  depósitos,  Deputado,  porque  recebeu  a  confiança  da  população

numa instituição que era da base.

No Brasil  não foi diferente. O último trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de

2009 -  e nos esquecemos facilmente dessas coisas -  foram terríveis.  Quem é da

agricultura lembra que estávamos entrando para fazer uma safra em que não houve

uma multinacional nos oferecendo um grama de adubo, um banco oferecendo crédito,

nem público  nem  privado.  Quem, seis  meses  antes,  vivia  batendo às  portas  das

cooperativas e dos produtores oferecendo crédito,  na hora do plantio  da safra de

2008, sumiu. Se verificarem as estatísticas, o Sistema Financeira Nacional recuou

6%, no último trimestre de 2008 e no primeiro de 2009. Seis por cento foi o recuo do

Sistema Financeiro Nacional. As nossas cooperativas de crédito brasileiras cresceram

26% no mesmo período, e não foi por falta de juízo, mas por responsabilidade que

tinham com seus cooperados. Então, elas atenderam aos cooperados na hora em

que eles precisavam. Isso,  Paolinelli,  aconteceu aqui,  no Brasil,  aconteceu com o

crédito e aconteceu na agricultura.
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Darei só um exemplo: 2008, nessa fase, foi  um ano que começou fantástico. O

mundo virava para nós e dizia: “Produz, porque eu quero comprar; faz frango, porque

quero comprar frango; faz suíno, porque quero comprar suíno; produz leite, porque

quero comprar leite”. O mundo dizia isso ao Brasil, e nos preparamos para isso. As

nossas  cooperativas  se prepararam. Muitas  fizeram investimento pensando nesse

mercado em expansão. Veio a crise de setembro, o mercado atravessou, e a coisa

travou. Em outubro de 2008, lembro-me do Presidente de uma cooperativa de Santa

Catarina  chamado  Mário,  cooperativa  que  vocês  conhecem  como  marca  Aurora,

Central  Oeste  Catarinense.  O  Mário  me  ligou  e  disse:  “Márcio,  não  tenho  uma

geladeira vazia em Santa Catarina. Onde há geladeira, há um frango meu. E faz dois

meses que não vendo 1kg de frango para exportação. O mercado parou. O que faço?

Não posso parar, o meu cooperado não pode parar”. E o Mário pegou o pessoal que

vendia frango para ele na Ásia, no Japão, na China, e trouxe para o Brasil, mandou

para  a  América  Latina,  repensou a  sua  estratégia  de  venda,  e  foi  colocar  esses

frangos no mercado. Enquanto a BR Foods, financiada pelo BNDES, portanto com

recurso  nosso,  pegou  R$700.000.000,00 no BNDES e  parou  de alojar  pintinho e

suíno, porque a operação estava dando prejuízo, não tinha mercado, e ela não tinha

compromisso com o produtor, este ficou com as granjas vazias. A Aurora não deixou

de alojar nenhum pintinho e se virou. Achou os mercados e buscou a expansão no

mercado interno e em outros mercados alternativos.

Por que estou contando isso para vocês? Porque foi isso que fez a diferença, e

provavelmente cada cooperativa de vocês aqui teve que se virar de um jeito para dar

volta na crise. Isso foi no mundo inteiro, e no mundo inteiro pode ser observado que,

onde houve a presença de uma cooperativa, os efeitos da crise foram extremamente

mitigados. Na área de consumo, na área de crédito,  na área agrícola, na área de

serviços e trabalho, isso foi fundamental. Foi quem foi buscar alternativa, porque tem

compromisso com a base. E foi por isso que, na Assembleia das Nações Unidas, o

reconhecimento foi unânime e deu muito orgulho - o Ronaldo estava lá, junto comigo

e  com  o  Senador  Moka -  ver  cada manifestante  de  cada país  do  mundo  inteiro

levantar e apoiar a ideia de comemorar o Ano Internacional das Cooperativas. Então

quem fez o Ano Internacional das Cooperativas não foi a vontade da Pauline Grym ou
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da ACI, mas o dia a dia, a rotina do movimento cooperativista que vocês fazem aqui e

que o mundo inteiro tem feito.

Então, é importante dizer isso, porque também precisamos aproveitar a ocasião de

ter um reconhecimento das Nações Unidas, bater caixa, tocar tambor e mostrar essa

diferença. Não fazemos isso bem feito. O João é um pouco exceção, porque bate um

pouco dessa caixa baseado naquela São Roque dele, na história do cooperativismo

em São Roque. Então precisamos fazer mais isso e aproveitar... O mundo reconhece

a diferença da cooperativa? Temos de bater  tambor,  tocar  caixa,  fazer  barulho  e

sermos reconhecidos por essa diferença. Além disso, fazer com que o ano de 2002

não  seja  um  fim  em  si  do  reconhecimento,  mas  o  início  de  um  reconhecimento

permanente do cooperativismo como atividade importante em todos os setores da

economia.

Por isso temos de promover muita coisa, realizar reuniões e trabalhar logomarcas.

Aqui há uma série de ações que estamos tentando fazer para chamar a atenção,

como sessão solene do Congresso Nacional, um evento como este - aliás, por isso,

Deputado,  agradeço  o  reconhecimento  -,  criar  um  “hotsite”  específico  para  isso,

postar  vídeo.  Criamos  um  selo  comemorativo  do  Ano  Internacional  do

Cooperativismo.  Na  segunda-feira  da  semana  passada,  foi  lançada  a  moeda  do

cooperativismo em Porto Alegre - aliás, fiquei no lançamento e passei a mão nela. Na

verdade, peguei um avião para Londres, a fim de levar a primeira moeda e entregá-la

para a Pauline Grym, em Manchester, na Inglaterra, numa assembleia, na quarta-feira

passada. Neste ano tivemos uma extração da Loteria Federal em comemoração... O

meu tempo se esgotou. Desculpe-me, Deputado! Peço que me dê mais um tempo.

Então, podemos destacar uma série de condições e ações que temos. Aqui é para

os  senhores terem uma ideia do  selo,  da  extração da Loteria  Federal  no dia  do

cooperativismo e a moeda a a que muitos dos senhores terão acesso. Na verdade, é

uma  moeda  maravilhosa,  linda,  com  valor  de  face  de  R$5,00,  de  prata,  para

colecionador. Dei uma de presente para o Ronaldo Scucato na semana passada. Os

senhores terão oportunidade de ter acesso a ela. Realmente é um orgulho. Temos de

promover ações para comemorar.

E mais do que isso, com o ano internacional reconhecido, o Roberto Rodrigues foi
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chamado pela FAO, que é um outro órgão das Nações Unidas e que hoje tem como

Diretor-Geral o brasileiro José Graciano, que comandou aquele programa do governo,

o Fome Zero. É uma pessoa dedicada e esforçada, nem muito feliz nas ações dele no

governo Lula, mas que tem boa-vontade e boa intenção e é amigo do Roberto. Na

verdade, convidou o Roberto e o indicou para ser o Embaixador Mundial Especial da

FAO para o cooperativismo mundial - estive também nessa assembleia. O Roberto

hoje recebeu o título de Embaixador Mundial Especial da FAO para o Cooperativismo.

Na verdade, ostentará esse título por dois anos, divulgando e trabalhando a ideia do

cooperativismo, principalmente para os países em desenvolvimento, para que seja

uma ferramenta cada vez mais útil.  Repito: o Roberto está com esse título. Agora

mais do que esse título, ele recebeu na assembleia da ACI na semana passada o

prêmio Pioneiros de Rochdale, que é o máximo do cooperativismo no mundo. A maior

honraria que alguém pode imaginar no cooperativismo é receber esse troféu. Esse

prêmio é entregue a cada quatro anos para uma pessoa. É difícil alguém consegui-lo.

O  Roberto  foi  agraciado  com  esse  prêmio,  Pioneiros  de  Rochdale,  e  está  muito

orgulhoso  e  feliz  por  isso.  Considero  que  foi  merecido  por  sua  liderança  e  pelo

trabalho que tem realizado no Brasil  e  no mundo inteiro.  Então ele recebeu essa

honraria.

Para encerrar e não tomar mais tempo, Deputado - empolgo-me muito, e acho que

vocês  já  perceberam  que  sou apaixonado  por  isso  -,  quero  mostrar  rapidamente

como está esse movimento no Brasil. O sistema que tenho a responsabilidade e a

honra  de  presidir  é  o  que  chamamos  de  OCB,  composto  por  três  organismos:

Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB propriamente dita; Sescoop, nosso

braço de formação, leste das cooperativas - como Presidente da OCB, sou também

Presidente  da  Sescoop  nacional  -;  e  CNCOOP,  entidade  sindical  patronal  das

cooperativas.

As cooperativas congregam, hoje, 300 mil empregos diretos no Brasil. Conforme

nosso planejamento, haverá um crescimento de cerca de 12% ao ano em geração de

empregos. Vivemos em uma república sindical, temos uma Constituição que apoia e

incrementa  as  questões  sindicais.  Então,  tomamos  a  decisão  de  constituir  uma

confederação sindical patronal formada pelos sindicatos, em que cada organização é
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sindicato  e  representa  sindicalmente  as  cooperativas  do  Estado.  Temos  cinco

federações  regionais  e uma confederação nacional.  Com isso,  temos,  no  sistema

OCB,  reconhecimento  pleno  e  espaço  de  reconhecimento.  Temos  diversas

atribuições,  as  quais  não  deixarei  de  repassar  a  vocês.  Uma  delas  consiste,

principalmente, em representar o interesse das cooperativas de qualquer ramo de

atividade  em  qualquer  parte  do  Brasil,  perante  as  instituições  federais,  órgãos

públicos  e  também  instituições  privadas,  e  em  ter  espaço  de  representação,

mantendo o cadastro e o registro das cooperativas e representando-as politicamente -

digo isso sem nenhuma vergonha - sendo o “lobby” das cooperativas em Brasília,

“lobby” no bom sentido. Isso não é feio, ninguém tem de ter vergonha de fazer isso.

Sou o lobista das cooperativas em Brasília, onde estou para trabalhar e para defender

os interesses das cooperativas brasileiras.

Temos  diversas  ações,  mas  não  falarei  sobre  cada  uma  delas.  Hoje  o  nosso

movimento conta com 6.586 cooperativas registradas no sistema, em três atividades

econômicas  diferentes,  gerando  aproximadamente  10  milhões  de  empregos,  10

milhões  de  associados.  Esse  é  um  dado  de  2011.  Batemos  os  11  milhões  de

associados em setembro. Isso quer dizer que há cerca de 33 milhões de pessoas,

brasileiros,  envolvidos  em  nosso  movimento.  Trata-se  de  um  movimento  que

exportou, no ano passado, US$6.000.000,00 e possui uma movimentação financeira -

não  gosto  de  chamar  de  faturamento  -  de  R$210.000.000.000,00  a

R$215.000.000.000,00  projetados  para  este  ano.  A  movimentação  financeira  do

movimento cooperativista hoje é de R$210.000.000.000,00 a R$220.000.000.000,00.

Portanto, é importante.

Para se ter uma ideia, hoje, mensuradamente, da safra agrícola brasileira de leite e

algodão, falando-se em todos os sentidos, 45% de tudo que se produz passou por

uma cooperativa. Então, não dá para dizer que haveria agricultura hoje no Brasil se

não fosse a estrutura cooperativa brasileira, mesmo com as dificuldades que temos.

Se não fossem as nossas cooperativas, não teríamos a agricultura que temos hoje.

Ali está demonstrada a relação das cooperativas por ramo, começando com o setor

agropecuário, com 1.500 cooperativas, até as cooperativas de turismo e lazer. São

dados para deixarmos como informação na Assembleia. Não vou descrever isso.
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Quero encerrar,  Deputados, amigos da liderança, Ronaldo Scucato, dizendo que

temos o reconhecimento das Nações Unidas, temos garrafa vazia para trocar, temos

números  e  informações,  temos  o  nosso  faturamento  e  a  nossa  movimentação

econômica  e  social.  Está  na  hora  de  o  cooperativismo  se  fazer  um  pouco  mais

presente  nas  atividades  e  influenciar  mais  as  políticas  públicas.  Um  setor  que

representa 33 milhões de brasileiros e que movimenta R$210.000.000.000,00 precisa

de política pública para atender as suas necessidades. E política pública não cai do

céu. Sabemos que estamos em uma Casa política. A política reage, dificilmente age.

Então devemos ter a capacidade de usar essa nossa rede para nos articularmos e

termos representantes legítimos nas esferas políticas do Brasil, em todas as áreas.

Nos Municípios,  nas  Câmaras  de  Vereadores,  nas  Assembleias  Legislativas  e  na

Câmara Federal,  em Brasília,  precisamos ter gente nossa,  gente como vocês que

estão  aqui,  que  assumiram  compromissos  com  o  cooperativismo.  Como  vocês

assumiram  compromissos  com  o  cooperativismo,  as  nossas  cooperativas  têm  a

obrigação  de  assumir  compromissos  com  vocês  e  cobrar  ações  regulamentadas,

articuladas, que possam levar a um desenvolvimento melhor das cooperativas, para

que tornem a dar retornos que realmente valem a pena.

O lema do ano internacional das cooperativas é que cooperativas constroem um

mundo melhor. Não tenho dúvida disso. Precisamos fazer que governos, governantes

e políticos  também não tenham dúvida  disso,  porque,  realmente,  as  cooperativas

constroem um mundo melhor. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, coloco-me à

disposição e peço desculpas por extrapolar o tempo, Deputado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Este  horário  seria  do  Deputado  Federal  Carlos  Melles,  Secretário  de  Obras  do

Estado,  mas,  a  pedido  do  Governador,  ele  está  participando  do  Sindicato  de

Arquitetura e Engenharia - Sinaenco - falando sobre o estágio das obras da Copa do

Mundo.  Como,  a  pedido  do  Governador,  o  Secretário  deveria  estar  lá,  falaremos

sobre o trabalho da nossa Frencoop. Entretanto, antes disso, a Assembleia gostaria

de agradecer ao Dr. Julio Gushiken, Gerente Executivo de Relações Institucionais da

Ocesp, em São Paulo, que está participando deste ciclo de debates conosco.
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Rapidamente lerei a fala do Secretário Carlos Melles e depois entrarei na minha

palestra. (- Lê:)

“Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  Deputado  e

amigo Dinis Pinheiro, a quem cumprimento muito especialmente e em sua pessoa

transmito uma saudação calorosa aos parlamentares, líderes cooperativistas de todos

os  segmentos  e  lideranças  classistas,  reunidos  neste  momento  especial  para  o

cooperativismo no Parlamento mineiro.

Senhoras e senhores, esta é a primeira vez na história que um ano é dedicado ao

setor  cooperativista,  por força de resolução da Organização das Nações Unidas -

ONU -, sobre 'Cooperativas e desenvolvimento social',  que declarou 2012 como o

Ano Internacional do Cooperativismo. Diante desse momento único, este encontro na

Assembleia se reveste de maior importância, pois dá a dimensão do cooperativismo e

nos permite uma reflexão ampla sobre sua importância em nossas vidas.

Neste ato em que discutimos cooperativismo e política, recordo-me com emoção do

encontro que tivemos com o Papa João Paulo II em Roma, em 1998, quando ele

manifestou ser a política autêntica um verdadeiro serviço ao bem comum. Servir é

igualmente  a  missão  do  cooperativismo,  o  poder  da  cooperação  como  fator

transformador  do  crescimento  econômico  e  social,  tendo  no  homem  o  seu  foco

principal. Então, política e cooperativismo são forças que se completam em favor da

justiça social e da solidariedade.

Sempre é importante destacar que cooperar é, de fato, um ato cristão. Nos últimos

tempos,  fala-se  cada vez mais  da  necessidade  de  sermos  solidários,  de  unirmos

esforços, de trabalharmos em conjunto, de exercitarmos a parceria. Esses valores e

conceitos são a essência do cooperativismo. Originalmente, onde estivesse o sistema

cooperativo estaria o espírito solidário, a justiça social. Nos tempos modernos, meus

caros companheiros de Parlamento, o cooperativismo é personagem importante na

busca de soluções nos centros urbanos e no meio rural. Quero testemunhar que, em

minha  trajetória  de  vida  pública,  nos  diversos  cargos  e  funções  que  ocupei,  o

cooperativismo  e  os  fundamentos  cristãos  foram  e  continuam  sendo  balizadores,

norteadores para cumprir a missão de servir ao próximo.

Tenho o orgulho e a responsabilidade de ser um dos poucos Deputados que preside
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uma cooperativa de café - a Cooparaíso - há 25 anos. Portanto, estou convicto de

que  ou  cooperamos  ou  não  andamos.  Somos  testemunhas,  cada  vez  mais,  do

avanço do sistema cooperativo de trabalho, de crédito,  de ensino, de serviços, de

transporte, de habitação, de saúde, entre tantos outros, além das cooperativas de

produção, segmento de maior tradição no Brasil.

No Congresso Nacional, o sistema cooperativista está legitimamente representado

por intermédio da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a Frencoop, frente que tive

a honra e a responsabilidade de poder organizar com os companheiros em 1995, em

meu primeiro mandato,  e que hoje é uma das frentes mais atuantes desta Casa,

tendo  se  estendido,  felizmente,  pelo  País,  haja  vista  sua  força  aqui  também  no

Legislativo mineiro.

Antes de organizarmos a Frencoop em 1995, é preciso fazer um registro histórico, e

me remeto à Constituinte de 1988, quando alguns valorosos companheiros,  como

Roberto Rodrigues, Alysson Paulinelli e o falecido Senador Jonas Pinheiro, que se

encontravam no Congresso Nacional, conseguiram sustentar pontos que defendiam

não  apenas  o  cooperativismo,  mas  também  o  ramo  mais  importante  social  e

economicamente: a produção do agronegócio.

Quero  relembrar  neste  encontro,  em  que  participo  do  painel  ‘Cooperativismo  e

política: duas forças que se completam’, justamente as grandes conquistas motivadas

pela  organização  dos  Deputados  e  Senadores  na  Frente  Parlamentar  do

Cooperativismo, a Frencoop. Criamos a Frencoop em 1995, com 180 parlamentares,

e  hoje  são  340.  Com  essa  organização,  conseguimos  a  criação  do  Conselho

Deliberativo da Política Cafeeira, o CDPC, e também do Programa de Revitalização

de Cooperativas de Produção Agropecuária - Recoop -; criamos o Serviço Nacional

de  Aprendizagem  do  Cooperativismo  -  Sescoop  -,  e  o  Banco  Nacional  de

Cooperativismo - Bancoob - também foi fruto da organização da frente de Deputados

e  Senadores,  em  parceria  com  o  setor  cooperativista.  Quero  ainda  destacar  a

securitização das dívidas como início  de  um processo de reorganização do setor

agropecuário e que deu fôlego ao produtor naquele momento, em 1997 e 1998, e que

hoje  é  motivo  de  permanecermos  unidos  até  que  uma  política  efetiva  seja

apresentada para a agropecuária.
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Conquistas como o Pronaf, o Procap e o Moderfrota são igualmente frutos oriundos

do debate  político  produtivo  e solidário  proporcionado pelo  espírito  cooperativista.

Enfim, como viram, muitas foram e são as lutas. Não posso, neste dia, omitir um outro

grande desafio para nós, qual seja, o rejuvenescimento da legislação brasileira sobre

o cooperativismo, que está ultrapassada, é de 1971. Outro desafio é qualificar, cada

vez  mais,  a  gestão  das  organizações.  Desta  forma,  neste  encontro  da  maior

importância,  devemos  sair  com  o  espírito  fortalecido  para  a  cooperação,  para  o

fortalecimento  das  cooperativas,  pois  as  sociedades  cooperativas  despontam não

como alternativas, mas como imperativos de um modelo de desenvolvimento mais

compatível com o anseio de sociedades mais justas e solidárias.

Ao encerrar,  gostaria de reafirmar minha fé no futuro do cooperativismo, citando

uma frase muito feliz do grande estadista brasileiro, ex-Presidente Tancredo Neves,

que disse: 'Na cooperativa ninguém perde a sua liberdade; a cooperativa é, em suma,

a associação das liberdades'. Deputado Federal Carlos Melles.”

Quero  agradecer  também  a  presença  do  Fábio,  da  Fetrabalho.  A  Frente

Parlamentar do Cooperativismo de Mina Gerais - Frencoop - foi formada a partir da

mobilização das lideranças cooperativas mineiras junto à ALMG e, em audiência com

o Presidente da Casa, solicitaram a constituição da mesma. Na época, tivemos muito

a participação do Deputado Paulo Piau. Hoje, quem ganhou muito foi Uberaba, que o

elegeu Prefeito. O nosso setor vai sentir  a falta dessa importante pessoa, embora

tenhamos muita gente boa lá. Mas o Paulo Piau realmente faz a diferença.

A Frencoop foi lançada há 15 anos, no II Seminário Mineiro de Cooperativas de

Crédito Mútuo, realizado em outubro de 1997, na Universidade Federal de Lavras e,

logo  em  seguida,  instalada  na  ALMG,  em  reunião  conjunta  dos  parlamentares  e

lideranças  cooperativistas  na  sede  da  Assembleia  Legislativa.  Suas  principais

realizações foram as Leis nºs 12.989, de 1998, 13.741, de 2000 e 14.001, de 2001.

Essas três leis permitem a renegociação e o parcelamento em até cem vezes dos

valores de dívidas de cooperativas com o Fisco Estadual, além da anistia de multas

de mora, isolada e de revalidação e dos juros moratórios. Foi um avanço importante

no endividamento de cooperativas com o Fisco Estadual.

A Lei nº 13.722, de 2000 permitiu ao servidor público receber salários, pagamentos,
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proventos  e  pensões  por  intermédio  de  cooperativas  de  crédito.  Foi  uma  ação

também  importante  para  o  fortalecimento  de  nossas  cooperativas  de  crédito,

principalmente nas cidades do interior que não possuem banco. Nessas cidades as

cooperativas de crédito puderam fazer esse trabalho. A Emenda à Constituição do

Estado  nº  53,  de  2002  possibilitou  o  recolhimento  de  tributos  e  demais  receitas

públicas do Estado por cooperativas de crédito, permitindo que elas sejam agentes de

tributos estaduais. Outra conquista importante também para o cooperativismo através

da nossa Frencoop.

A Lei nº 14.200, de 2002 dispõe sobre as atividades das empresas de asseio e

conservação e dá outras  providências.  Era  uma lei  existente,  mas havia  aqui,  na

Assembleia, uma movimentação, talvez defendendo alguns interesses, para acabar

com isso. Faria com que várias cooperativas de trabalho perdessem a possibilidade

de prestação de serviços e de uma série de oportunidades de trabalho. A reação dos

Deputados da Frencoop permitiu a manutenção dos interesses das cooperativas e

dos  trabalhadores.  A  inclusão  da  Ocemg  e  do  Sebrae  no  Conselho  de

Desenvolvimento Econômico e Social do Estado foi feita através da Lei nº 14.943.

A Lei  nº  15.025,  de  2004  e  o  Decreto  nº  43.723,  de  2004  dispõem  sobre  a

consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo e pensionista

do  Estado  e  dá  outras  providências.  Foi  também  uma  forma  de  fortalecer  o

cooperativismo e, ao mesmo tempo, o próprio servidor público, porque a cooperativa

é a casa dele, onde normalmente a atenção é maior. A Lei nº 15.075, de 2004 e o

Decreto  nº  44.009,  de  2005  instituíram  a  Política  Estadual  de  Apoio  ao

Cooperativismo,  sancionada  em  memorável  ato  solene  do  ex-Governador  Aécio

Neves no Palácio da Liberdade. Para que vejam a importância dessa lei, o próprio ex-

Governador  Aécio  Neves  fez  questão  de  fazer  a  assinatura  lá  no  Palácio  da

Liberdade.  Isso  mostra  que  o  governo  mineiro  realmente  tem  um  espírito

cooperativista.

Principais  pontos  da  lei  mineira  de  cooperativismo:  estabelecer  a  inclusão  de

conteúdos  e  atividades  sobre  o  cooperativismo  nas  escolas  estaduais  de  ensino

médio. O João Carlos já dá uma aula disso em São Roque. Hoje, qualquer escola

deveria ter o cooperativismo em seu currículo. Então precisamos criar, cada dia mais,
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uma  mentalidade  cooperativista  e  promover  nossas  escolas.  Essa  é  uma  ação

apoiada pela Frencoop e pelo governo do Estado. Garantiu à Ocemg a designação de

um vogal na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg. Essa também foi

uma ação  importante  para  o  nosso  cooperativismo.  Criou  o  Fundo  de  Apoio  ao

Cooperativismo  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fundecoop  -,  que  hoje  é  legal.

Precisamos  alimentar  nosso  Fundo.  Ele  já  existe,  mas  ainda  está  meio  vazio.

Precisamos  colocar  recursos  nesse  fundo.  Instituiu  o  Conselho  Estadual  do

Cooperativismo - Cecoop, na estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico. O Dr. João Neiva tem feito um belíssimo trabalho conosco. O Dr. Marco

Antônio Rodrigues preside esse Conselho, no qual  nos reunimos quase todo mês

para discutir  problemas e ações.  Temos conseguido bastantes avanços em nosso

Cecoop. Também faço parte desse Conselho.

Garantiu a participação de cooperativas em licitações da administração pública, em

igualdade de condições com os demais participantes, ação que é defendida até hoje

junto ao Tribunal de Contas do Estado. Isso é recente. Foi uma das nossas batalhas

na Assembleia. Havia uma grande contradição. As cooperativas deveriam ter atenção

diferenciada.  Não direi  “privilégio”,  mas deveria  haver  uma preferência quando da

participação das licitações públicas. No entanto, pelo contrário, elas estavam sendo

impedidas de participar dessas licitações públicas. Deve-se promover a igualdade e a

distribuição de renda. Nas cooperativas estão seus associados, que dela participam.

Por meio de uma ação ativa da Frente, coordenada junto à nossa Ocemg - não é, Dr.

Ronaldo? -, conseguimos viabilizar a participação. Hoje isso já não é mais problema.

Cooperativa  nenhuma podia  participar  de  licitações  na  Copasa,  o  que  hoje  já  é

possível.  Autorizou  as  cooperativas  de  crédito  a  recolher  tributos  estaduais  com

remuneração pela prestação do serviço. Essa foi uma forma de ampliar os serviços

das nossas cooperativas de crédito. Estabeleceu diretrizes para o poder público criar

condições  que  possibilitem  aos  servidores  públicos  ativos  e  inativos  e  aos

pensionistas receberem remuneração, provento ou pensão por meio de cooperativa

de crédito. Esse foi outro grande avanço que deu igualdade às cooperativas, a fim de

que tivessem todo esse público para o qual prestar serviço. Isso é muito importante

para os servidores também.
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Resolução  da  Assembleia  Legislativa  nº  5.229/2005,  que  incluiu  o  tema

“cooperativismo”  como  comissão  permanente  na  Assembleia  Legislativa,  na

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. O cooperativismo era

tratado, nas comissões, de forma secundária. Ele não era titular. Estamos viabilizando

a  titularidade  do  cooperativismo  junto  às  comissões  permanentes  desta  Casa.

Requerimento  à  Mesa  da  Assembleia  foi  aprovado  em  Plenário.  Conseguiu-se  a

instalação da Comissão Especial do Cooperativismo. Foi feito um amplo diagnóstico

do setor  no  Estado,  retratando os 13  ramos  do cooperativismo.  Na nossa Frente

Parlamentar, há 13 ramos. Um parlamentar está à frente de cada ramo.

Proposta,  apresentada  pela  Frencoop  e  acatada  pelo  Poder  Executivo  em  lei

delegada, transferiu a Superintendência do Cooperativismo da Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  para  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Econômico,  tratando  o  cooperativismo  como  economia,  e  não,

como assistência social e filantropismo. Essa também foi uma forma de valorização.

Uma cooperativa, como a Cooparaiso, promove o progresso, o desenvolvimento. Ela

não está ali para fazer ação social para pessoas que não têm acesso a emprego e a

trabalho.  No  nosso  entendimento,  havia  uma  contradição  a  toda  a  proposta  do

cooperativismo.  Hoje  cooperativismo  é  promoção  do  progresso  e  do

desenvolvimento. Onde há progresso e desenvolvimento, é fácil fazer o social.

Participação efetiva na criação de Frencoops municipais  em Ituiutaba,  Uberaba,

Cássia,  Gurinhatã.  Já  iniciou  tratativas  para  a  criação  da  Frente  Parlamentar  do

Cooperativismo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Com a eleição do Vereador

Wendel, com quem temos uma ligação próxima e que foi apoiado por nós, vamos

trabalhar  com  ele  e  com  outros  Vereadores  para  que  se  crie  também  a  Frente

Parlamentar do Cooperativismo na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Aqui está a antiga logomarca da Frencoop e a atual, que insere o símbolo universal

do  cooperativismo  dentro  do  Parlamento  mineiro.  Frente  Parlamentar  do

Cooperativismo  de  Minas  Gerais  -  Frencoop-MG.  A composição  da  Frencoop  é

representada  por  61  Deputados  entre  os  77,  o  que  demonstra  grande  força  do

cooperativismo no Poder Legislativo Estadual. A diretoria da Frencoop 2011-2015 é:

como  Presidente,  eu,  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  o  1º-Vice-Presidente,  o
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Deputado Anselmo José Domingos, que faz um belíssimo trabalho, com o Deputado

Fabiano Tolentino, que, além de ser 2º-Vice-Presidente, é membro da Comissão de

Agropecuária da Assembleia e um Deputado bastante atuante.  A coordenação da

Frencoop 2011-2015 é: coordenador-geral - será eleito novo parlamentar com a ida

do Deputado Doutor Viana, efetivo da Frente, para o Tribunal de Contas; coordenador

do  ramo  de  crédito:  Deputado  José  Henrique;  coordenador  do  ramo  de  saúde:

Deputado  Rômulo  Viegas;  coordenador  do  ramo  agropecuário:  Deputado  Romel

Anízio,  do  Triângulo  Mineiro;  coordenadora  do  ramo  do  trabalho:  Deputada

Rosângela Reis; e coordenador do ramo educacional: Deputado Bosco.

Para  encerrar,  quero  fazer  uns  complementos.  Primeiramente,  agradeço  ao  Dr.

Márcio Lopes de Freitas por vir enriquecer o nosso ciclo de debates. A sua vinda foi

muito importante, porque o senhor representa a maior força do cooperativismo no

Brasil,  a  nossa  OCB,  que  faz  um  belíssimo  trabalho.  Agradeço  ao  Dr.  Ronaldo

Scucato, que, desde a nossa primeira iniciativa, não teve dúvida da participação, da

parceria e da ação - por isso deu certo; ao Deputado Anselmo, parceiro de primeira

hora,  de  todos  os  níveis  deste  evento  e  de  todas  as  ações  do  cooperativismo

realizadas aqui;  ao Dr. João Neiva, que também é parceiro do Sescoop; e ao Dr.

Alysson Paulinelli. Vou antecipar minha fala para deixá-lo falar um pouco mais.

Dr. Alysson Paulinelli, há pouco tempo estava vindo de Sacramento, da região do

Triângulo; vi aqueles baixadões bonitos e lembrei-me do senhor. Aquelas áreas, no

passado,  eram  improdutivas  e  de  pouco valor  econômico.  Hoje,  são áreas  muito

produtivas, cujo valor econômico é um dos maiores do mundo. Parabéns, Dr. Alysson.

Realmente o senhor fez a diferença no País e no mundo. Atualmente a agricultura

brasileira é respeitada em todo o mundo. E o senhor foi a pessoa mais importante de

todo esse processo de transformação da agricultura brasileira. Aliás, o Dr. Márcio de

Freitas fez questão de dizer isso.

Para encerrar, temos de comemorar o fato de a ONU entender a importância do

cooperativismo  no  mundo  e  dedicar  este  ano  ao  cooperativismo.  É  importante

analisarmos que esse é o caminho e reconhecermos que os avanços são grandes.

Precisamos  estar  juntos  cada  vez  mais.  Neste  mundo  capitalista,  no  sistema

globalizado,  a cada dia,  ficamos “mais  pequenos”.  O homem virou uma máquina:
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sempre tem de produzir mais e ganhar menos. E para que ele se torne grande, não

há outro caminho - não conheço - a não ser por meio do cooperativismo. E mesmo

assim estamos vendo muitos setores passando ainda por muitas dificuldades, o que

nos preocupa muito. O Clóvis está me olhando e sabe que essa é uma realidade. O

Clóvis é de Lavras. No setor de leite, se o governo federal - Dr. Márcio, sei da sua

preocupação  e  da  sua  luta  -  não  reagir,  muitas  cooperativas  vão  desaparecer.

Atualmente elas estão no vermelho, não por falta de competência, mas porque as

contas não fecham.

Os grandes laticínios estão ficando pequenos. Hoje vemos a indústria do leite em

situação complicadíssima. Se não houver uma ação de proteção aos produtores e às

cooperativas por parte do governo federal, o brasileiro pagará caro, o leite encarecerá

ainda mais, o pequeno produtor  será extinto e apenas os grandes ficarão.  Temos

essa preocupação,  já  fomos  à  Secretaria  de  Fazenda,  já  discutimos o  assunto  e

sabemos  que  a  ação  maior  cabe  ao  governo  federal.  A  Frencoop  e  o  setor

cooperativista têm de agir. Caso contrário, será tarde. O custo de produção sobe a

cada dia.  Esta semana,  fui  comprar  fertilizante  e vi  como o preço subiu.  Mas os

preços dos nossos produtos não subiram. Ao contrário, estão caindo, como o do café.

Essa é outra grande preocupação. O cooperativismo nessa hora é decisivo.

Vemos ainda a seca no Norte de Minas. Assisti hoje ao “Globo Rural”, às 6 horas da

manhã.  A cooperativa  de  Montes  Claros,  que  captava  150  mil  litros,  hoje  está

captando 50 mil litros. Os produtores estão acabando com seus alimentos e daqui a

alguns dias poderão não existir mais. O Heli está aqui e sabe muito bem quais são as

dificuldades.

O governo federal anuncia que está preocupado com os produtores e oferecerá

benefícios, como o pagamento de R$80,00 em dois meses. É brincadeira. Melhor não

fazer  nada.  Cento  e  sessenta  reais  a  mais,  para  quem  já  está  morrendo,  não

mudarão  nada.  É humilhação.  No  domingo,  o  programa “Globo Rural”  mostrou  a

entrega do milho a preço mínimo pela Conab. A pessoa faz 10 viagens ao Nordeste

para ir até a Conab, pega um documento, vai não sei aonde, volta à Conab, fica na

fila, não pode sequer entrar no pátio. Que humilhação! Será que é esse o produtor

que o Brasil  quer? Temos de repensar  as políticas,  fazer  pressão e perguntar  ao
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governo  federal  que  produtor  ele  quer  que  produza  os  alimentos  para  o  povo

brasileiro.

O Renato, da nossa querida Patrocínio, está aqui. Ele é produtor de uma região que

é modelo e sabe quanto custa produzir 1 litro de leite. Além disso, precisa competir

com  os  produtos  importados.  São  essas  as  nossas  preocupações.  A Frencoop

continuará lutando para ser parceira, ver um horizonte melhor e lutar  para que as

nossas  cooperativas  continuem  de  portas  abertas,  buscando  mais  associados,

ampliando a captação de leite e colocando um produto de qualidade e com preço

justo no mercado brasileiro,  remunerando bem o produtor.  Que a nossa indústria

possa aparelhar-se cada vez mais e se tornar competitiva. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Agradeço ainda ao

Ronaldo  Scucato,  que  sempre  nos  recebe  muito  bem.  É  um  prazer  conhecer  o

Márcio. O João Neiva é representante do governo. Faço uma saudação especial ao

Ministro Alysson Paulinelli. Sou de Campos Altos, região que se transformou a partir

da iniciativa de se levar a Cotia e hoje é bem desenvolvida, houve grandes projetos.

O nosso cerrado lá, que não tinha valor algum, passou a ter. Meus avós e meu

bisavô plantavam café nas encostas. Hoje a encosta é praticamente preservada, e o

café é plantado em outros locais, nas planícies. Portanto, ficamos muito satisfeitos

com a valorização que houve de toda a região: Santa Rosa da Serra, São Gotardo,

Ibiá, chegando até Patrocínio, Passos. Então, toda a região sofreu uma influência

muito  grande  com  aquele  projeto.  Conforme  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes

destacou aqui, trata-se de um reflexo não só para lá, mas para o Brasil inteiro.

Gostaria de aproveitar  a ocasião -  afinal,  temos poucos momentos da vida para

agradecer as ações que se perpetuam no tempo. Isso aconteceu no início da década

de 70. Eu era menino e me lembro bem; aliás, fui lá visitar. Tantos anos depois, hoje

temos oportunidade de agradecer  o  trabalho  que foi  realizado,  que está trazendo

frutos  e  que  certamente  dará  muito  mais  cenoura,  batata,  café,  soja  e  milho.

Realmente a região foi muito beneficiada. Muito obrigado a todos pela oportunidade

de  tratarmos  desse  assunto.  Continuaremos  juntos.  Neste  momento  passo  a

coordenação dos trabalhos ao Deputado Antônio Carlos Arantes.
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O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Muito obrigado, Deputado

Anselmo  José  Domingos.  Passarei  a  palavra  ao  nosso  eterno  Ministro  Alysson

Paulinelli.  O senhor terá 20 minutos, mas, como já antecipei a minha fala, poderá

estender-se um pouco mais. Depois te cobro, viu?

Palavras do Sr. Alysson Paulinelli

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Antônio Carlos Arantes, que, com muita honra,

neste momento preside uma memorável sessão em homenagem ao cooperativismo

de Minas Gerais. Srs. Deputados, gostaria de pedir permissão para cumprimentar a

Mesa e todos os presentes na figura de um jovem que aqui está e que respeito muito,

o nosso Presidente da OCB. Conheci o Dr. Márcio Lopes de Freitas em um episódio

muito  interessante.  A admiração  que  tenho  pelo  Roberto  Rodrigues  é  inabalável.

Considero-o um irmão porque o pai dele foi um dos principais conselheiros que tive,

ainda  muito  jovem,  em  um  Ministério  complicado,  que  poucos  duvidavam  que

tivéssemos condições de administrá-lo. Portanto, o pai do Roberto foi muito mais do

que generoso comigo. Ele era um grande conselheiro, um segundo pai que tive.

Quis o destino que, na década de 80, eu conhecesse e me aproximasse muito do

filho dele, o Dr.  Roberto,  que era o Presidente da OCB. Fiquei  muito preocupado

quando o Roberto me disse que iria sair, que tinha outros compromissos, etc. Depois

ele me disse o seguinte: “Fique tranquilo porque estamos trazendo para cá o filho de

um grande amigo seu que prestará um grande serviço ao cooperativismo brasileiro.

Quero que você o conheça”. Foi assim, Márcio, levado pela mão do Roberto, que

conheci essa figura por quem tenho respeito e admiração, como temos pelo Scucato

em Minas. Tenho um profundo respeito pelo Márcio, pois ando por este país inteiro e

sei o que ele está fazendo. Nada melhor do que a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais trazê-lo aqui para ter a oportunidade de mostrar o que é o cooperativismo

brasileiro,  a  convicção  e  a  fé  que  tem  nesse  movimento  e  o  que  pode  o

cooperativismo  brasileiro  fazer  para  que  este  País  continue  a  crescer.  Portanto

gostaria, na minha fala, de homenagear o Dr. Márcio Lopes de Freitas.

Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  meu  amigos  que  estão  aqui,  quase  todos

grandes companheiros de longas lutas, quero agradecer a oportunidade de vir falar

hoje  sobre  dois  temas  que são fundamentais  para  o  País:  o  cooperativismo e  o
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movimento  preservacionista  e  conservacionista  que  o  Brasil  vem  assumindo  nos

últimos anos. Quanto ao primeiro,  creio que os senhores já tiveram uma ideia do

potencial  do  que  temos  no  Brasil.  Se  os  senhores  observarem,  aqui  também  o

cooperativismo tem assumido uma posição de trincheira na luta pela preservação dos

valores individuais.

O  nosso  querido  Secretário  Carlos  Melles  lembrou  uma frase  de  que  não  me

esqueço,  cunhada  na  cabeça  do  grande  Tancredo  Neves.  Estando  aqui  na

Assembleia  Legislativa  de  Minas Gerais,  creio  que nada  melhor  do  que repeti-la.

Tancredo disse que a cooperativa é um movimento da liberdade individual de cada

participante e que a cooperativa, portanto, é a união das liberdades. Ele que tinha

fixação pela liberdade do povo brasileiro. É impressionante essa definição.

Se tivermos oportunidade de conhecer as diversas cooperativas que se espalham

pelo Brasil em todos os segmentos da produção, especialmente no rural, veremos

como  é  importante  esse  movimento.  As  dimensões  continentais  deste  país  nos

colocam  distantes  uns  dos  outros,  com  dificuldades  extremas  em  logística,  em

serviços, essenciais a nossa produção, mas as cooperativas têm conseguido exercer

o  papel  moderador  unindo  todos  os  seus  participantes  não  pelo  valor  de  sua

produção, não pela riqueza de cada um, mas pela pessoa, pelo respeito que se dá ao

indivíduo  que  decide  participar  desse  fabuloso  movimento  que  no  mundo  hoje

representa muito.

Se o cooperativismo foi uma barreira ao avanço de um comunismo extremista, está

sendo  também,  Dr.  Márcio,  uma  trincheira  e  um  avanço  de  um  capitalismo

avassalador. É a moderação e precisa, por isso, ser reconhecido. No Brasil, temos de

nos orgulhar, pois há uma liderança, no cooperativismo, graças a Deus, reconhecida

na pessoa de nosso querido Roberto. A sua presença tem sido de capital importância

no movimento cooperativista internacional. Ainda agora, como Embaixador da FAO,

está exercendo um papel de suprema importância na abertura de novas frentes em

que se conjugam o econômico e o social no mesmo diapasão. Nós, brasileiros, temos

de nos orgulhar disso. Devemos reverenciar a pessoa do Dr. Roberto Rodrigues, um

paradigma que o País tem. O cooperativismo brasileiro representa muito na soma do

esforço individual de cada um. Diria até mais: o sofrimento individual de cada produtor
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está  ajudando  a  sustentar  este  País,  em  um  dos  períodos  de  maior  crise.

Praticamente incólume, o Brasil hoje é indiscutivelmente um exemplo ao mundo que

se debate diante de uma das mais graves crises internacionais.

Falou-se aqui  de maneira muito objetiva.  Estamos na Assembleia Legislativa de

Minas  Gerais,  um  Estado  pioneiro.  Há  a  necessidade  do  reconhecimento  desse

movimento e da recolocação das políticas públicas para evitar os danos irreparáveis

que estão ocorrendo ainda em muitos dos segmentos do cooperativismo brasileiro. O

Estado de Minas Gerais, que detém hoje mais de 30% da população de leite, sofre as

consequências de um abandono na produção dos principais produtos da alimentação,

produção  que  deveria  ser  estratégica.  É  estranho  porque  estratégica  tem  sido  a

importação de um leite,  em um sistema de “bypass”, que nos assusta e destrói o

produtor  brasileiro.  Parece que não há o reconhecimento de que,  na  maioria  das

cooperativas - e estou vendo várias ligadas ao leite -, o leite é o salário da família que

ali vive. Não havendo renda, não há salário. Ainda nesse fim de semana, visitando o

meu vizinho, que com a família é um dos exemplares tiradores de leite, ouvi dele,

pesaroso: “Doutor, essas vacas estão comendo as outras”. Perguntei que história era

aquela. Ele está vendendo as vacas para que as que restarem não morram, e ele terá

de recompor o seu rebanho.

Espero  que  essa  advertência  chegue  aos  ouvidos  dos  nossos  Deputados  e

governantes,  porque  Minas  é  a  principal  bacia  leiteira  do  País,  por  isso  tem  a

responsabilidade de liderar um movimento para evitar uma catástrofe, o abandono da

pecuária leiteira, como está ocorrendo. Temos de repensar a política do leite e de

outros produtos, porque o produtor nada tem a ver com a comercialização nem as

cooperativas estão sendo capazes de influenciá-la. Isso tem de ser revisto.

Pensar  que  hoje  o  invólucro  do  produto  vale  mais  que o  que  se  paga  para  o

produtor é espantoso. Será que não temos de chamar a atenção para a situação das

empresas  que  vendem  invólucros  e  das  que  vendem  conteúdo?  Creio  que  há

necessidade, sim, companheiros, de um grito de advertência. Os governos socialistas

como se anunciam parecem não conhecer o sistema produtivo brasileiro. Isso nos

enerva e entristece.  Não quero que essa nossa fala se projete como uma crítica

apenas, mas como uma advertência, porque quem vai pagar por isso, no final das
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contas, é o consumidor que vai voltar a tomar leite importado, como aconteceu na

década de 70. A metade do leite consumido no Brasil era leite reconstruído vindo da

Europa, com cinco anos de idade, apropriado para se fazer ração animal. O Brasil

comprava esse leite que era reconstituído e entregue à população. Provavelmente

não tenha tantos anos de vida, mas tenho certeza de que ainda voltarei a ver esse

quadro se não houver um reconhecimento e medidas imediatas.

O  outro  ponto  que  gostaria  de  realçar  diz  respeito  à  preservação  dos  nossos

recursos naturais, mal posta na discussão nacional. O que o País acabou de fazer

numa discussão pífia e ignorante nos envergonha. Aliás, isso envolveu inclusive a

própria  Presidenta  da  República.  Estou  falando  da  votação  do  Código  Florestal.

Como estabelecer uma lei que englobe tudo para um país como o Brasil, que tem

distintamente pelo menos seis biomas?

Meus  amigos,  esta  semana escrevi  um  artigo  dizendo que espero  também um

código urbano. Entretanto espero que, no código urbano, não sejam estabelecidas as

mesmas regras para São Paulo - uma cidade com 22 milhões de habitantes - e para o

Município de Picos, no Piauí.  Isso porque os princípios são absolutamente iguais.

Como estabelecer as mesmas regras para o bioma da Amazônia e para o semiárido

brasileiro? Isso estabelece uma discussão absolutamente ignorante: se 25m, se 20m,

se 15m. Isso denegriu o Brasil lá fora, pois um governo inteiro joga com seu prestígio

para dizer que são 15m, e não 10m.

Enquanto  isso,  temos  aqui  a  instituição  de  maior  prestígio  internacional,

reconhecida não por mim, que ajudei a criá-la, mas pelo Sr. Barack Obama, que veio

ao Brasil dizer: “Não vim aqui para trazer benefício, vim aqui para pedir ao Brasil que

ajude  o  mundo.  Aqui  vocês  desenvolveram  a  tecnologia  da  produção  de  uma

agricultura tropical que o mundo não conhece, a única capaz de fornecer alimentos

com  preservação  ambiental  e  energia  renovável,  o  que  é  desejado  pelo  mundo.

Ajudem seus vizinhos da América Latina” - palavras dele. “Ajudem seus irmãos da

África”  -  expressão do Lula.  Ajudem os outros  povos tropicais  que não têm esse

conhecimento. É esse país reconhecido lá fora pelo homem da maior potência, que

vem a público, com sua maior autoridade, estabelecer um pífio diálogo de brigas, de

desentendimentos  para  dizer  que  são  15m,  e  não  10m,  não  permitindo  que  a
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Embrapa fosse pelo menos consultada. Será que é isso que faremos no Brasil?

Embora meu tempo tenha terminado, peço ao Presidente para citar um exemplo

ocorrido comigo, que deve ser alardeado. Em 1974, conseguimos uma autorização

para contratar os primeiros mil profissionais que iriam montar a estrutura da Embrapa.

Numa luta infernal com o antigo Departamento de Administração de Pessoal - Dasp -,

após dois meses conseguimos que aqueles  que tinham pós-graduação entrassem

direto, enquanto os que não tinham fossem classificados para fazer os cursos onde

existissem. Pasmem, em 1974. Esse concurso foi alardeado no Brasil e no exterior,

tanto que apareceram três estrangeiros e um naturalizado. Apenas 52 profissionais

tinham curso de pós-graduação naquela época. Fomos obrigadas a recebê-los todos.

Mais de 900 da Embrapa foram fazer seus cursos fora, 460 das instituições estaduais

e 92 professores. Foram lá fora para conhecer a ciência em seu mais alto grau, mais

tecnologia e inovação a ser aplicada no bioma brasileiro. Os senhores sabem que

isso deu certo: o Brasil criou em pouco mais de 20 anos o que o mundo levou 4 mil

anos para fazer, e fizemos melhor.

Meus amigos, hoje o Brasil já forma 12.500 doutores por ano, mais de 3.000 nas

áreas de Ciências Agrárias e Biológicas, que estão aí à disposição do País, para

buscar e conhecer as riquezas que Deus nos deu. Outro dia, fazendo uma palestra na

Embrapa, eu fui advertido. A minha sensação é a de que hoje, ao abrir uma vaga na

Embrapa, devem aparecer mais de 53 doutores ou pós-graduados que, na década de

1970,  corrigiram-me. A cada vaga aparecem mais de 150 doutores na disputa do

cargo. Alguns deles prestam concursos para cargos que nada tem a ver com seu

conhecimento.  Será  que  nós,  brasileiros,  podemos  continuar  a  promover  esse

desperdício e aplaudir intensamente a decisão da Presidente no seu programa de

Ciência sem Fronteira? Ela disse que quer treinar 7 mil doutores lá fora. Parabéns! A

minha preocupação é com o destino dessas pessoas que estão sendo capacitadas,

que  serão  motoristas  de  táxi  ou  de  caminhão,  como estamos  vendo  hoje,  como

ocorre com alguns que aqui se formaram; ou se teremos programas de pesquisas,

articulados em verdadeiras plataformas voltadas a que sejamos capazes de conhecer

pelo menos os seis biomas principais que temos: Amazônia, o trópico semiárido no

Nordeste, o cerrado, a mata atlântica, os pampas, e a região úmida do Pantanal. Será



1427
____________________________________________________________________________

que não seremos capazes de conhecer esses biomas?

Meus amigos, estão colocando em uma discussão séria como esta que o mundo

hoje  depende  do  pior  viés  político,  o  viés  ideológico,  para  deturpar  o  que  já

conseguimos fazer. Não podemos aceitar isso. A intocabilidade defendida por muitos,

em  nossos  recursos  naturais,  significa  ignorância.  A capacidade e  a  competência

geradas pelo conhecimento são a única forma de identificarmos os recursos naturais

que recebemos de Deus, os quais não podemos destruir nem abandonar.

O mundo hoje está muito carente. Vejam esta advertência: o mundo hoje está muito

carente dos recursos naturais, que já são escassos. E aqueles que adotarem as teses

errôneas  da  intocabilidade  desses  recursos  deverão,  provavelmente  em  pouco

tempo,  perdê-los  para  os  que  forem  competentes  e  capazes  de  manejá-los

adequadamente.  Não  há  outra  alternativa.  Entendo  como  competência

conservacionista  a  nossa  capacidade  de  conhecer  esses  biomas  e  saber  como

manejá-los, os seus e os nossos recursos naturais, que são a água, o solo, a planta e

os animais, sem destruí-los, mas, pelo menos, tirando deles as riquezas que Deus

nos deu. Imaginar a Amazônia brasileira, hoje com 22 milhões de habitantes - defino

de  forma  diferente,  o  trópico  úmido  brasileiro  tem  12  milhões  -,  sem  nenhuma

capacidade de conhecimento para o manejo desses recursos, é condená-la à miséria,

à ignorância e à incompetência.

Agradeço à Assembleia por este convite que me fizeram, tocando em dois assuntos

tão importantes  para o  nosso país  nos  dias  de hoje.  Esta é  a  Casa onde Minas

precisa fazer, mais uma vez, valer a liderança que teve e que deve continuar a ter no

cenário nacional, para apresentar teses objetivas, que não sejam as manipulações

que estamos vendo. Em que país deu certo a formação de regras absolutamente

estapafúrdias?  Controlá-las  por  um  fiscalismo  incompetente,  que  na  maioria  das

vezes só leva à corrupção e ao roubo.

Meus amigos, agradeço,  peço perdão pelo exagero do tempo, mas entendi que

precisaria deixar aqui a voz de quem já caminhou na sua profissão por 52 anos. E

espero, se Deus me der vida e saúde, continuar a caminhar. Mas creio que tenho a

responsabilidade de advertir,  especialmente  uma Casa,  uma escola  política  como

esta, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que daqui surjam os primeiros
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gritos libertários que Tancredo tanto defendeu. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Edson de Oliveira Braga Filho

Boa tarde  a  todos e  a todas.  É um privilégio  estar  nesta Casa,  na  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, Estado onde nasci, Estado onde estou. É um privilégio

ver  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas,  por  meio  da  iniciativa  dos  Deputados,

proporcionar, neste Ano Internacional das Cooperativas 2012, a inserção de um tema

que é muito caro à sociedade brasileira e mundial.  Finalizo este evento como um

privilégio,  após ouvir  aulas  magnas da mais alta  competência,  em que todos nós

tivemos  o  privilégio  de  aprender,  e  muito,  para  poder  mudar  esse  processo.  Na

pessoa do Deputado Antônio Carlos Arantes, quero agradecer esta oportunidade e

homenagear o ex-Ministro Alysson Paulinelli; o Sr. Márcio Lopes, da OCB, que realiza

um brilhante trabalho; e o Dr. Ronaldo Scucato, Presidente do sistema Ocemg.

O nosso tema é “Sustentabilidade e negócios”. O primeiro ponto a ser discutido e

apresentado é a necessidade de termos uma visão realista para este momento que o

mundo atravessa. Aliás, uma visão realista dentro de uma nova ordem mundial que

começou a  ser  construída  na  crise  e  que foi  bem abordada  pelo  Dr.  Márcio  em

setembro de 2008, num mundo que terá de reconstruir-se novamente. Nessa crise,

serão necessários pelo menos mais 10 ou 20 anos para que as coisas comecem a

caminhar dentro dessa visão realista, desse novo momento e dessa nova concepção

política, jurídica, econômica, social, ecológica, ambiental e cooperativista em todos os

demais segmentos. É preciso termos em mente que cenas como essa não podem se

repetir em nosso país. É necessário caminharmos de forma a abordar as questões

deste  país  de  maneira  mais  séria,  com  políticas  mais  competentes  destinadas  a

esses interesses.

Temos  várias  oportunidades  que  lhes  apresento  no  “designer”  gráfico,  na

mineração, no nióbio. Aliás, aqui faço um pequeno interregno. Somos o único e o

maior produtor de nióbio do planeta, e há necessidade de tecnologia para a produção

de aeronaves e estações espaciais. Todos esse itens - petróleo, energias alternativas,

agronegócio,  habitação,  turismo  e  indústria  -  são  oportunidades  para  que  o

cooperativismo esteja  presente,  assuma seu lugar,  seu papel  e  seu momento  de

inserção social, de busca pela geração de empregos, lucratividade ou sobra para a
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comunidade como um todo, numa interligação que veremos mais à frente em relação

à  questão  ambiental,  o  que  denominamos  de  cooperativas  ambientais  dentro  do

instituto. Ministro Alysson Paulinelli,  esse instituto tem doutores e mestres do mais

alto nível e competência nas duas áreas, trabalhando e pesquisando, há seis anos, a

implementação de cooperativas ambientais em nosso país. Ainda temos a fusão do

que exponho e as cooperativas ambientais, a política nacional de meio ambiente, que

é datada de 1981, e a do cooperativismo, que é 10 anos anterior e vem numa visão

realista há muito tempo.

A fala que foi mencionada pelo Ministro de Tancredo Neves demonstra exatamente

a visão de futuro para uma nova ordem que já se vinha formando. A política nacional

de  resíduos  sólidos  está  aí  para  ser  implementada.  A  maioria  dos  Municípios

brasileiros  sequer  conseguiu  alcançar  qualquer  coisa  nesse  sentido.  O  Ministério

Público  vem  -  e  continuará  -  autuando  os  Municípios  principalmente  pelo  não

cumprimento.  A Capital  de  São  Paulo  não  conseguiu  alcançar  10%  da  meta  de

desenvolvimento.  Como  foi  citado,  as  cooperativas  ambientais  estão  presentes

efetivamente na concepção da criação e da aplicação da política nacional de resíduos

sólidos, bem como da logística reversa, que é outra oportunidade de se colocar para

o  cooperativismo,  para  abrir  nova  mentalidade e  novas  frentes  de  trabalho  e  de

atuação.

No final deste ano, a cidade de Vitória será a primeira Capital do Brasil a ter 100%

de saneamento ambiental. O grande problema agora é fazer com que a população

providencie as ligações para essa rede. Então temos de ter acesso à informação, à

educação e à cidadania ambientais. Além disso, um mercado inexplorado de crédito

de carbono.

O Brasil  era o primeiro integrante dos Brics e hoje lamentavelmente é o quarto

colocado, senão o último, em decorrência da falta de política que concilie o mercado

interno com a política internacional. Temos o mercado de Reed também à disposição.

As cooperativas de suinoculturas e cafeiculturas, por uma série de opções, podem

estar utilizando o mercado de crédito de carbono e o mercado de Reed como uma

alternativa a mais para a produtividade. Temos as florestas plantadas e a questão que

o Ministro aborda com muita propriedade. Os recursos hídricos foram abordados de
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péssima forma na questão do novo Código Florestal sem nenhum estudo.

E aqui me permito um parêntese: chegamos a ter o absurdo, num dos vetos, da

informação de que, por falta de informação técnica, veta-se o artigo. Isso é surreal.

Não  é  possível  em  um  país  com  o  nível  de  doutores,  mestres,  tecnologias  e  a

respeitabilidade que foi colocada para o mundo, ter uma justificativa dessa num veto

presidencial.  A biodiversidade brasileira é de  uma imensidão sem precedentes no

mundo, a ser “devidamente explorada”, no intuito de trazer benefícios, conhecimento

técnico e científico em prol do desenvolvimento da sociedade e geração de divisas,

geração de lucros e da implementação de uma política nesse sentido,  que não é

implementada  no  Brasil.  A  biodiversidade  está  à  disposição  para,  usando-se  a

sabedoria, as técnicas que temos, trazer benefícios, e não da maneira como está no

momento.

Com isso, há a questão dos investimentos internos e externos. Enquanto estamos

vendo  no  atual  cenário...  O  Ministro  Alysson  fala  com  muita  propriedade  de  um

cenário negro, com nuvens e turbulências, o que será realmente catastrófico se não

houver uma correção rápida de rota em todos os setores, em alguns mais ainda do

que  o  Ministro  Alysson  expôs.  Temos  de  observar  o  crédito  agrícola,  que  é

importantíssimo para a produtividade e a inserção do agronegócio.

Outro ponto que precisa ser analisado pelo Itamarati, que é o encarregado dessas

negociações e tem um passado e um presente de privilégios muito grandes pela sua

alta competência, são as barreiras ambientais ao comércio internacional dos produtos

agrícolas. Essa é outra fonte, outro foco que precisa ser discutido, colocado na pauta,

apresentado à sociedade organizada como alternativa, como forma de discussão de

como fazer, como colocar o nosso produto lá fora.

Aqui  estão  demonstrados  alguns  mecanismos,  como  certificação  ambiental.  É

preciso que notemos um dado interessante. O século XXI é o século de dois fatos: o

da área ambiental,  e coloco a cooperativa junto,  porque para mim as duas áreas

trabalham simetricamente; e o da área dos direitos humanos no mundo como um

todo, nessa transformação que estamos observando. Temos à disposição tecnologias

verdes, que cada vez mais começam a assumir um espaço e a ter uma verdade de

ação  contínua  nesse  momento;  temos  uma  nova  relação  entre  consumidor  e
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empresa,  que precisa ser  analisada nesse contexto  como um todo;  temos novas

gerações sendo formadas, criadas, posicionadas de uma outra forma. Tive o privilégio

de conversar  lá  fora com um parceiro,  colega que disse  que a  filha  dele  lhe  faz

questionamentos em relação a essa nova verdade, a essa questão do capitalismo, do

Código Florestal, dos momentos e do que ele faz como agronegócio. É preciso haver

treinamento, informação nesse sentido. Nessa nova geração, as pessoas vêm muito

mais sábias e muito mais rápidas.  A tecnologia e a globalização produzem novos

conhecimentos a um toque, como estamos fazendo aqui: com um toque aqui, mudo

de página, navego, viajo para onde quero. Então, o alcance da nossa mentalidade, o

alcance  do  conhecimento  e  da  informação  é  muito  amplo,  precisa  ser  aplicado

através da educação com informação, através da mobilidade urbana com urbanismo,

através da saúde, como exposto pelos meus antecessores, da infraestrutura e da

logística, que é totalmente inexistente no nosso querido Brasil.

Voltando,  estamos  tratando  de  sustentabilidade  com  negócios.  E  por  que  não

negócios  com  sustentabilidade?  É  uma  pergunta  que  fica  no  ar:  por  que  não

trabalharmos  os  negócios  com  sustentabilidade?  Por  que  não  trazermos  o

cooperativismo  nessa  visão  e  trazermos  a  questão  ambiental  também  nesse

processo,  como muito bem abordado? Para isso precisamos ter  políticas públicas

integradas.  Precisamos  primeiramente  ter  política  pública,  que  não  temos  política

pública no Brasil. O que isso faz? Provoca um vácuo, um eco no pretérito e não traz

nenhum benefício;  pelo contrário,  traz grandes malefícios  que custarão às futuras

gerações, como diz o art. 225 da Constituição Federal, problemas graves. Como bem

dito por todos, o consumidor, o povo pagará esse preço, que é alto, muito alto.

Não estamos numa marolinha, mas muito próximo ao “tsunami” como sociedade,

em um processo em que o Brasil  é uma das maiores vedetes,  uma das maiores

vertentes  do  mundo  hoje.  Política  pública  integrada  é  fundamental  para  que  a

sociedade avance. Uma das coisas que sempre repito é que precisamos criar uma

agenda  positiva.  Construir  uma  agenda  de  sustentabilidade  onde  os  negócios

empresariais e com a visão ampla do gestor público sejam um dos instrumentos na

sua composição; uma agenda econômica ambiental empresarial; um aperfeiçoamento

da legislação,  não o  caos que estamos vendo neste  país.  Devemos  respeitar  os
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Poderes  devidamente  constituídos:  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo.  Com  isso,

precisamos ter ética, dignidade e consciência da nossa ação como cidadão e cidadã

para exigir,  por meio dos instrumentos legais e do Estado Democrático de Direito,

aquilo a que temos direito como cidadãos deste país.

E  aí  temos  outra  palavrinha-chave  que  parece  que  esqueceram  neste  país:

“planejamento”. Esse é o segredo. O Brasil não planeja. O Brasil não tem política de

governo, não tem política de Estado. Perdemos para o Chile nesse quesito e estamos

atrás  do  Peru  em  vários  índices.  Precisamos  urgentemente  rever  o  nosso

planejamento,  o  que  queremos  ser  em  2050,  quando  formos  a  5ª  economia  do

Planeta, e temos um IDH que é o 84º. Como queremos trabalhar essas questões que

envolvem o crescimento da nação que é a 6ª economia e caminha a passos largos

para ser a 5ª economia?

Uma nova ordem realista.  A sustentabilidade de negócios  necessita de políticas

públicas definidas para a possibilidade de inserção e de alavancagem da economia,

gerando empregos e renda, lucros e impostos bem-aplicados, a otimizar a “expansão

do desenvolvimento sustentável”, e uma nova ordem realista que tenha amplitude e

visão mundial nas relações de negócios internos e externos e na preservação, entre

eles  os  bens  e  serviços  ambientais  como a  nova  modalidade  que  está  para  ser

regulamentada e que pode perfeitamente ser associada ao cooperativismo, apoiados

pelos  elementos  Avaliação  de  Impacto  Ambiental  -  AIA -,  Avaliação  Estratégica

Ambiental - AEA - e Zoneamento Econômico Ecológico - ZEE. Nenhum dos três foi

implementado no Brasil, mas poderiam perfeitamente possibilitar, facilitar e otimizar

todo o processo criativo e tecnológico de geração de novas frentes de trabalho e de

uma política séria.  Isso  forma o  tripé  para sua execução,  em uma interação que

obviamente envolve a questão humana.

Coloco  o  art.  225  da  Constituição  Federal  como  sustentabilidade  do  conforto

porque,  a  partir  do  momento  em  que  se  tiver  a  dimensão  dele  e  ele  começar

efetivamente a ser aplicado não apenas na teoria, mas na prática, teremos uma zona

de  conforto  em  que  será  possível  avançar  cada  vez  mais.  Qual  é  o  objetivo?

Estimular a atividade empresarial também através da cooperativas. Estamos no Ano

Internacional do Cooperativismo, foi uma luta ferrenha para chegar até aqui. E 2010
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foi  o  Ano Internacional  do  Meio Ambiente,  também patrocinado pela ONU. Nesse

processo se pode criar uma interligação, uma interação entre os dois anos, 2010 e

2012, e construir, dentro dessa nova visão realista, uma nova ordem em que haja um

crescimento como objetivo final. Precisamos integrar e cooperar, isso vai gerar uma

otimização. As setas desta tela estão um pouco diferentes de propósito, porque essa

cooperação e essa integração não acontecem nos entes federados nas suas três

esferas. Não há uma fala na sociedade, no governo e nas entidades do terceiro setor.

É preciso respeitar as peculiaridades locais, como dito no Código Florestal. É preciso

olhar a parte hidrográfica, geográfica e geológica de cada bioma que nem sequer foi

respeitado.  Como  muito  bem  abordado  pelo  Ministro  Alysson  Paulinelli,  não  se

respeitaram os seis biomas, não é possível crescer, não é possível interagir, não é

possível  participar  desse novo momento com esse tipo de visão. É preciso haver

definição de competência, percepção do impacto do empreendimento antes de fazê-

lo para gerar a lucratividade, uma otimização e crescimento racional, diminuição de

custos e investimentos maiores.

O Município continua sendo a base, a oportunidade para o caminho dos negócios,

obviamente com a sua sustentabilidade.  São mais de 5 mil  Municípios.  É preciso

perceber  a  dimensão  disso.  É  preciso  perceber  a  importância  do  Estado  nesse

processo como um todo. Nós temos um momento crítico: ações para transformar. A

Constituição de 1988 nos traz uma renda “per capita”  de US$20.000,00 para sua

complexidade. Vamos atingir essa renda depois de 2050, provavelmente. A previsão é

termos uma renda de US$13.500,00 em 2025. É preciso que o Estado perceba isso e

tenha  uma  agenda  de  trabalho,  uma  ação  de  governo  e  um  planejamento

governamental a longo prazo. Como exemplo, a Finlândia tem uma renda “per capita”

de US$40.000,00 enquanto temos uma renda “per capita” de US$4.000,00, ou seja,

10% da renda “per capita”  da Finlândia. As populações são diferentes, os direitos

sociais, plenos e outros estão em construção, dando a dimensão do que estamos

falando.

Aqui trago um importante programa que estamos analisando por meio do instituto,

programa ABC de Baixo Carbono,  que traz uma oportunidade,  sobretudo para as

cooperativas.  É  um  programa  apresentado  pelo  governo  federal  com
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R$3.200.000.000,00  disponíveis  para  ser  implementado.  É  um  trabalho  muito

interessante, e poderão ser utilizados o crédito de carbono, o RED e outros fatores

que foram citados, que estão à disposição da comunidade e das cooperativas.

Qual é o alvo de tudo isso? O que queremos para o nosso país? Qual é o objetivo

de estarmos aqui,  em um momento fantástico, único e primoroso, com uma visão

pragmática  e  de  futuro  que a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas Gerais

adota ao trazer os eminentes palestrantes? Qual é o alvo? O que queremos? Temos

de pensar nisso, temos de analisar as ações e o que está sendo feito, o que podemos

mudar nesse processo como um todo.

Temos algumas opções que precisam ser mais bem trabalhadas: o PIB Ecológico,

que  vem  sendo  discutido  há  10  anos;  a  implementação  efetiva  dos  serviços

ambientais, em parceria com o cooperativismo; e a Bolsa de Valores Socioambiental,

movida pela Bovespa, que capta - por meio da apresentação de projetos relevantes e

de uma análise interna da Bovespa por um grupo de doutores, assim que o projeto é

aprovado -  investidores nacionais  ou internacionais  para executá-lo  no Brasil  sem

custo nenhum para quem o apresentar. O que falta são projetos efetivamente de nível

excelente  para  serem  apresentados  e  aprovados.  O  dinheiro  está  sobrando.

Precisamos trabalhar, trazer esses doutores, esses mestres para atuar nessa área.

Temos  aqui  uma  fala  sobre  desenvolvimento  humano  sustentável.  Precisamos

pensar no ser humano nesse processo, na sua criatividade. Temos as cooperativas

ambientais, que são a interação entre esse lado humano e o cooperativismo. Temos o

lado  econômico,  que  é  a  necessidade  do  crescimento  com  estabilidade.  Não  é

possível  crescer  uma  média  de  0,8%  ou  1%  como  vem  ocorrendo  nas  últimas

décadas;  o  País  não suporta  isso.  Precisamos ter  participação social,  combate  à

pobreza,  qualidade  de  vida  e  governabilidade  que  provoque  o  desenvolvimento

sustentável com inclusão.

Para  finalizar,  temos  alguns  índices  que  chamo  de  contrastes.  Somos  a  6ª

economia do Planeta; temos o 84º IDH do mundo; somos o 156º em pagamentos de

tributos,  e  as  empresas  têm  de  trabalhar  5  meses  por  ano,  levam  120  dias  de

preparação;  somos  o  121º  na  realização  de  novos  negócios;  somos  o  116º  na

execução de contratos. Isso é surreal. Não somos cumpridores de contrato. Quem
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vem  de  fora,  quem  tem  essa  experiência  se  assusta  quando  percebe  isso.  Os

contratos são feitos para não serem cumpridos, para acabarem na Justiça, que não

tem condições de cumprir com o volume. Somos o 109º em registro de propriedades.

Prestem atenção nas falas do Alysson Paulinelli  e  do Márcio com relação a esse

dado. Somos o 104º na obtenção de crédito. São dados de 20 dias atrás.

Precisamos  refletir.  Temos  R$60.000.000.000,00 em  investimentos  no  Brasil  em

2012, apesar desses números todos. Perdemos em posição para a Argentina, que viu

uma das piores crises econômicas e sociais da sua vida; para a Rússia, para a China

e para a África do Sul, que fazem parte do Bric. Estamos em 130º lugar. Qual é o

panorama? É duro, mas podemos transformá-lo, basta querer. Basta implementarmos

uma política verdadeira. Basta,  enquanto sociedade,  participarmos de movimentos

como  esse,  patrocinados  pela  Frencoop,  que  nos  permite  discutir  as  opções  e

oportunidades.  Basta  efetivamente  acompanharmos  o  que  acontece.  Basta

efetivamente  cobrarmos  e  participarmos  com  iniciativa  própria  dos  problemas  e

soluções que se apresentam.

Quero  agradecer  a  cada  um  dos  senhores  e  das  senhoras  a  oportunidade  de

apresentar a ideia do instituto e o trabalho que estamos desenvolvendo. Coloco o

trabalho do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais e Cooperativos à

inteira disposição dos senhores e das senhoras. Foi um privilégio e uma honra ter

este momento de troca de energia e de oportunidade, que vou levar no meu coração

e na minha mente pelos outros dias. Muitíssimo agradecido.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates

O  Sr.  Presidente  -  Iniciaremos  os  debates.  Cada  participante  disporá  de  até  2

minutos para a sua contribuição. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de

questionamentos aos expositores são feitos de acordo com o volume de inscrições

recebidas.  As  inscrições  já  foram  encerradas.  Faremos  as  perguntas  em  bloco,

começando pelas orais. Depois passaremos a palavra aos membros da Mesa para

que possam responder a elas.

Debates

O Sr.  Presidente -  Temos duas perguntas, uma dirigida ao Dr.  Márcio Lopes de
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Freitas e outra ao Dr. Alysson Paulinelli. A pergunta ao Márcio será feita oralmente

pelo José Ramos dos Santos, do Sicoob Cofal, aqui da Assembleia. Por favor, dirija-

se ao microfone.

O Sr. José Ramos dos Santos - O ramo de crédito é um dos que mais se destacou

entre os 13 ramos do cooperativismo. E a nossa experiência é a partir das centrais.

Chegamos à situação de ter mais de uma central por Estado, como já foi comentado

pelo  João.  São  13  ramos  cooperativistas,  portanto  há  um  desenvolvimento

sustentável em vários ramos cooperativistas. Isso interessa não só ao governo, mas

também à população como um todo, à sociedade e a todas as organizações privadas.

A criação de centrais cooperativistas para cada ramo, na sua opinião, não contribuiria

mais para a educação, a formação, a informação e o profissionalismo desses ramos,

uma vez que as centrais trazem consigo a figura da padronização, que auxilia em

uma série de situações?

O Sr. Presidente - Dr. Márcio, aproveite para fazer as suas considerações finais

porque já estamos marcados para o Teatro. Então, por favor, dê sua resposta.

O  Sr.  Márcio  Lopes  de  Freitas  -  Agradeço,  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes.

Agradeço a pergunta  também, que é extremamente oportuna.  É hora de a gente

começar a tratar isso com um pouco mais de seriedade. O Paulinelli listou algumas

questões fundamentais que nos ajudam na reflexão. Tudo que ouvi aqui nos ajuda na

reflexão.

Hoje  vivemos  em  um  mundo  novo,  em  uma  geração  nova.  Temos  hoje  uma

agricultura de nova geração, porque temos agricultores de nova geração. Temos um

cenário  diferente.  E  temos de repensar  também as nossas estruturas.  As nossas

estruturas  operacionais,  as  nossas  cooperativas,  como  aconteceu  nas  nossas

cooperativas  de  crédito,  nasceram  singulares  e  tinham  de  ser  regionais,  quase

comunitárias, até à cola da confiança, senão não nasciam. Se não tivessem aquela

cola  da  confiança  local  e  fossem  pulverizadas  na sua  base,  não  teria  nascido  o

cooperativismo que temos hoje, principalmente na área de crédito no Brasil. As coisas

estão mudando, as necessidades são outras, os cenários são outros.

Não  tenho dúvida  de  que o  cooperativismo de crédito  buscou um processo de

centralização, de confederação e busca mais: busca a união das confederações e,
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ouso dizer, a união dos bancos cooperativos no Brasil. E vamos alcançar isso por

maturidade,  por  evolução.  Isso  não  é  diferente  nos  outros  ramos.  Acho  que  o

cooperativismo de crédito vem obedecendo a esse processo de evolução. O órgão

regulador das nossas cooperativas de crédito,  que é o Banco Central,  nos regula

propiciando e  facilitando o desenvolvimento  da  cooperativa que está  no  processo

centralizado. É necessário ajustes diante das distorções. As nossas centrais precisam

evoluir, baixar custos, não esquecer da razão de sua criação.

O sistema precisa tornar-se um pouco mais aglutinado,  copiando um termo que

vocês, de Minas Gerais, conhecem bem. Essa é uma invenção do Ronaldo Scucato.

O cooperativismo brasileiro tem de se aglutinar mais, tem de se organizar mais, tem

de  se  coordenar  mais.  Acho  que  temos  de  buscar  a  diminuição  do  número  de

cooperativas  singulares.  O  novo  cenário  global  nos  indica  isso  para  poder  haver

economicidade e escala. O papel da centralização é interessante para isso.

Infelizmente os dedos da mão não são todos iguais. Na área do leite, por exemplo,

já chegamos a ter, no Brasil, 68% da captação em cooperativa. As cooperativas eram

organizadas em centrais estaduais, e todas numa confederação nacional. O Ministro

Alysson  Paulinelli  lembra-se  bem  dessa  época.  Meu  pai  foi  Presidente  dessa

confederação. Isso foi na época em que o Ministro Paulinelli era Ministro, nos anos

70. As forças foram se revertendo, as centrais foram se dissolvendo, muitas vezes por

questões pessoais e políticas. O sistema foi enfraquecendo, e o cooperativismo de

leite chegou a ter somente 27% do mercado de captação. Está havendo um processo

de recuperação. Hoje já está atingindo 37%. Acho que fechará 2012 com 40%. Isso

mostra,  com  clareza  e  objetividade,  que,  se  o  sistema  não  se  unificar,  não  se

centralizar, se não houver escalas, por meio de centrais, fusões ou incorporações de

cooperativas, não haverá futuro.

Nesse mundo globalizado que o Paulinelli citou muito bem, nesse capitalismo ou

nesse liberalismo acelerado que o mundo vive, não há espaço para amadorismo. Não

é  mais  questão  de  sentimento  e  vaidade.  Bobeou,  o  cachimbo  vai  embora,  cai

mesmo.  Não podemos  mais  brincar  com isso.  Temos de ter  competência,  gestão

profissional, foco no negócio. Às vezes não dá mais para prevalecer aquela questão

comunitária,  local,  municipal.  É  preciso  pensar  maior,  pensar  na  economicidade,



1438
____________________________________________________________________________

pensar no resultado para o cooperado. É isso que temos de buscar.

Agradeço a oportunidade, Antônio Carlos, de estar aqui com amigos como você -

assim o considero -, como o Paulinelli, como o Ronaldo Scucato. A todos que estão

aqui na Mesa, agradeço a oportunidade de aprender. Há muita coisa a ser feita. Antes

de vermos o que o governo pode fazer por nós, temos de verificar o que podemos

fazer por nós mesmos. Acho que temos muito a fazer. Temos de ser competentes,

eficientes, eficazes. Precisamos levar resultados para nossa gente.

Hoje  temos condições  e ferramentas  para  chegar  a  isso.  Dessa forma teremos

capacidade de influenciar um pouco mais, capacidade de oferecer nosso trabalho e

nosso resultado, além de cumprir a meta que as Nações Unidas desenharam para

nós, que é fazer um mundo melhor por meio do cooperativismo. Muito obrigado pela

oportunidade e boa tarde a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Dr. Márcio Lopes de Freitas, Presidente da OCB, pela

brilhante participação no nosso ciclo de debates. Para a última pergunta, passo a

palavra ao Ronaldo Horta, da Creditábil. A pergunta dele será dirigida ao Dr. Alysson

Paulinelli. Peço ao Dr. Paulinelli que responda a pergunta e já faça as considerações

finais.

O Sr. Ronaldo Alves Horta - Ministro Paulinelli, há pouco tempo, tivemos um grande

debate em Minas Gerais pela criação do Parque Nacional do Gandarela. E o Instituto

Chico Mendes deu uma demonstração de desconhecimento do nosso ecossistema,

querendo implantar em uma área 99,1% conservada um parque nacional, retirando

dali as 23 famílias, que centenariamente vêm conservando a região.

Nós, cooperativistas, que somos o homem pelo homem, não podemos admitir que o

Estado nos proíba de usar os recursos naturais que Deus nos concedeu. O momento

é histórico para Minas Gerais, porque levantamos a bandeira e corremos diversas

cidades em defesa da não constituição do parque, mas da exploração racional dessa

área. Pergunto: o senhor não acha que o sistema cooperativista pode contribuir muito

para o efetivo conhecimento do desenvolvimento dos nossos sistemas ambientais,

trazendo  uma  visão  nova  para  os  olhos  vendados  da  administração  pública,

especialmente a federal?

Sou Ronaldo Horta, participei ativamente do governo Tancredo Neves com V. Exa.
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O Sr. Alysson Paulinelli - Qual o nome do parque?

O Sr. Ronaldo Alves Horta - Parque Nacional do Gandarela.

O Sr. Alysson Paulinelli - Ronaldo, tenho muito prazer em responder sua pergunta.

Tenho também muitas indagações sobre a criação desses parques. Em algumas das

definições  do  governo,  acho  que ele  tenta  estabelecer  que exemplares  da  nossa

biodiversidade sejam preservados por nós, produtores. Eu me disponho a isso. Tenho

na minha propriedade 250ha de mata virgem e a preservo com o maior carinho. Mas

sei que isso é caro e difícil. Para eu fazer assim, se não tiver outra fonte, não dá, pois

a fazenda não rende o suficiente para fazer o que faço. Sei que muitos produtores

não têm a segunda gaveta. Tenho porque fui professor, aposentei-me como professor

e hoje sou um consultor, aliás, com projetos internacionais, e dá para tirar da gaveta e

fazer a conservação e a preservação que são necessárias.

Acredito que precisamos ter um diálogo mais aberto com o governo, para definir

quais são os exemplos de biomas que precisamos preservar, não na totalidade. O

que se tem na mente é não tocar em nada. Não querem que mexam em mais nada. A

mentalidade mineira é de que não se pode arrancar mais nenhuma árvore do cerrado.

Não é isso. Precisamos ver quais os cerrados precisam ser reservados e preservados

e se há, na região, condições de a iniciativa privada fazer isso. Se não há, o governo

tem de assumir o trabalho.

Veja bem o que vou dizer:  para fazer um parque, o governo tem de respeitar a

Constituição. Essas 23 famílias...

O Sr. ... - Vinte e três mil famílias.

O Sr. Alysson Paulinelli  - Pior ainda. Essas 23 mil famílias que compõem 91,1%

desse parque viveram em função dessa terra. Foi ali que investiram. O que eles têm é

um bem de raiz. É espantosa a displicência do governo na criação dos chamados

parques, Resecs. Se fossem quilombolas e outros, não precisaríamos desapropriar.

Acho  isso  um  crime.  A Constituição  é  muito  clara  e  dá  direito  ao  governo  de

questionar a legitimidade do título. Nenhuma ação judicial permite entrar lá, colocar o

pessoal para fora e dizer que virou parque. Ora, isso é uma demonstração de força

absolutamente  indefensável  perante  a  Constituição!  O  governo  tem  o  poder  de

decretar qualquer área sendo de interesse social e desapropriá-la, indenizando as
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pessoas que lá estão.

Hoje vimos que não existe nenhuma seleção de documentos. Conheço algumas

reservas indígenas que têm documentos do próprio governo legitimando as áreas. A

pessoa  pode  ter  feito  grandes  investimentos  no  local.  Quem  quiser  conhecer  a

Raposa do Sol, em Roraima, verá o que aconteceu. Foi engraçado, porque a maioria

dos índios não queria. Hoje eles estão desempregados, sua condição de vida é muito

pior que antes. É preciso colocar um basta nisso. Sei que há alguns projetos de lei na

Câmara inibindo essa ação. Todas as desapropriações teriam de passar por lá e só

poderiam ocorrer com a identificação da validade dos títulos e a devida e necessária

indenização dos  investimentos  e  das  benfeitorias  em dinheiro  e  da  terra  nua em

títulos da dívida agrária. Isso é o mínimo que se pode desejar.

Você tem toda a razão. Estou vendo essa ação ser feita a martelo. No Sul da Bahia,

vários  produtores  foram  postos  para  fora  pela  polícia.  Os  gados  foram  mortos,

algumas casas foram derrubadas e outras, apropriadas por terceiros. A meu ver, isso

é um arrepio à Constituição. Estamos num país em que um parecer do Advogado-

Geral da República muda a Constituição. Em dezembro do ano passado, tivemos o

problema da compra de terras por estrangeiros. Fico um pouco preocupado porque,

muitas vezes, sou acusado de ter participado de um governo da ditadura. Não me

lembro  de  termos  feito  esse  tipo  de  intervenção  ditatorial.  Acho  até  que  houve

excessos na política. Se eu continuei lá, isso foi porque o meu Presidente se dispôs a

fazer uma democracia que fosse respeitada a partir da lei constitucional.

Você tem toda a razão. Tem de haver um movimento para coibir esse tipo de ação,

que, por sinal, é grande. Casualmente lhe citarei o que chegou em minhas mãos e

que levei à Câmara dos Deputados para denunciar. Estava sendo projetada a criação

de  três  Resecs  em  Minas  Gerais,  sendo  que  uma delas  era  da  sempre-viva.  A

alegação  era  de  que  a  sempre-viva  mantinha  muitas  famílias,  etc.  Não  sei  se

conhecem bem esse processo. Na verdade, a sempre-viva dá somente no campo de

baixa rentabilidade, e é preciso que se queime o campo, senão ela não nasce. Fiquei

muito curioso, fui a Brasília e, por intermédio de um advogado, consegui cópia do

processo. Havia um fato muito interessante. Primeiro, descobri que Minas Gerais tem

uma reserva em Diamantina de  mais  de 50.000ha para preservar  a sempre-viva.
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Então fui até lá visitar a reserva, que tinha dois funcionários; um jipe fundido com o

motor aberto, o que me pareceu há mais de um ano, pois o motor já estava todo

enferrujado; e um outro que estava sem pneus e guardado porque não tinha como

andar. Dos dois funcionários, um estava de férias e também não consegui falar com o

outro,  porque ninguém o achou.  Esse é o parque que temos da sempre-viva  em

Minas Gerais. Aliás, se tiver alguém de Diamantina aqui, gostaria que pudesse me

ajudar, pois gostaria muito.

Então, pronto; você vai me ajudar. Pois bem, o processo para a formação desse

parque, que se situa na serra... - eu lhe darei o nome certinho -, começava assim: “a

sempre-viva  é  uma flor  da  qual  dependem  várias  famílias,  etc.,  etc.,  etc.,  e  que

precisa ser preservada”.  Esse processo foi formado em Goiás.  Falavam ainda:  “o

nosso Estado” - e isso está lá na Câmara, na Comissão de Agricultura, onde depositei

esses  documentos  -  “precisa  proteger  os  catadores  por  um  sindicato,  o  Instituto

Cerrado,  de Goiás”.  Na frente tinha um atestado de um bispo de uma cidade de

Goiás: “o nosso Estado não pode deixar de ter um centro de preservação, etc., etc.,

etc.”. E ele assina mais na frente um atestado de um professor da universidade: “o

cerrado brasileiro tem..., é um campo, etc.”. E lá ele diz: “o nosso Estado precisa de

ter  uma reserva”.  Tudo  de  Goiás.  Esse  processo  estava  correndo  no  Ibama em

Brasília - se tiver alguém do Ibama aqui, peço que me ajude, inclusive tenho cópias -

para formar uma área de 32.000ha em Minas Gerais de uma Resec para a sempre-

viva.

Estou  contando esses fatos  porque isso precisa ser investigado.  Quem me deu

esse documento foi em confiança, mas achei tudo tão grave que fui lá e denunciei. No

entanto ele não foi para a frente. Infelizmente também não foi para a frente a ideia da

formação desse parque. É assim que estão sendo formados os parques nacionais.

Precisamos cuidar disso. Você tem toda a razão. Estamos sendo incompetentes no

acompanhamento  de  algumas  ações  que  nos  envolvem.  Precisamos  ser  mais

cuidadosos, porque o radicalismo tem feito misérias em nome de não sei quê.

Perguntei porque, na hora em que você falou, tive a impressão de que se tratava

dos Parques da Serra da Canastra e da Serra do Espinhaço. O Sr. Jânio Quadros

decretou isso em 1960 e essa questão passou a ser polêmica. Queriam arrancar de
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lá  o  pessoal.  Como  sou  da  região  e  vi  o  que  estava  ocorrendo,  ao  assumir  o

Ministério, chamei o Presidente e lhe disse sobre esse caso, que gostaria de analisar.

Consegui identificar, preservando o que se queria, que era a nascente do Rio São

Francisco. Com 72.000ha resolvíamos. Fiz um esforço grande.  Mandamos avaliar,

fizemos  todo  o  processo,  identificamos  os  títulos  e  pagamos.  Ressaltei  que  não

poderíamos pagar o valor de mercado. Disse que teria autorização para pagar um

determinado  valor.  Quem  se  sentisse  prejudicado  que  procurasse  a  Justiça  e

recorresse,  pois  tinha  chances  de  ganhar.  Estão  voltando  agora  com  um  briga

tremenda para desalojar os outros. Estão querendo tirá-los à força, sem indenização.

Quem é de lá sabe disso. Acho que a culpa é nossa. Estamos muito lentos, lerdos na

avaliação desses processos. Devemos participar mais. O senhor tem toda a razão,

não só do movimento cooperativista, mas de todo o movimento político em que for

necessário.

Agradeço a oportunidade,  Deputado.  Para mim foi  uma satisfação muito grande

estar  aqui.  Fiquei  muito  bem  impressionado  com  o  esforço  que  a  Assembleia

Legislativa está fazendo no nosso movimento cooperativista, visando à preservação

dos nossos recursos naturais. Estou sempre à disposição. Tenho uma agenda sempre

lotada, mas, sempre que for possível, estarei aqui com muito prazer, trazendo aquilo

que é  uma experiência  que estou  coletando  há 52  anos  de profissão.  Agradeço.

Aprendi bastante, como disse o Dr. Márcio. Vi palestras importantes aqui, que me

valeram muito. Entendo, principalmente, a angústia que estamos vivendo, mas acho

que a culpa maior é nossa. Temos de reagir a essa displicência constitucional, a esse

abandono da lei. Há uma lei constitucional que tem de ser preservada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. Alysson Paolinelli. As perguntas que foram

direcionadas  ao  Tiago  Lacerda  podem  ser  encaminhadas  pelo  “e-mail”

tiagolacerda@copamg.gov.br,  porque  ele  teve  de  se ausentar.  Pediria  licença aos

representantes  da  Mesa  para  que  apenas  o  Dr.  Ronaldo  Scucato  fizesse  as

considerações finais rapidamente. Há uma peça teatral, e as pessoas têm hora para ir

embora. Estando todos de acordo, com a palavra, o Dr. Ronaldo Scucato. Após sua

fala,  iremos nos deslocar  para o  teatro,  localizado na saída  do  próximo andar,  à

direita. Faça, por favor, o encerramento da parte do Plenário.
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O Sr. Ronaldo Scucato - Meus amigos, vou falar em pé para ser visto, alto para ser

ouvido e  pouco para ser  aplaudido.  Parabéns à  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais. Parabéns ao Deputado Antônio Carlos Arantes pela feliz ideia de homenagear

o cooperativismo pelo seu ano internacional. Parabéns a todos os palestrantes, ao

Ministro e ao meu chefe geral e amigo e herança recebida do Dr. Rubens de Freitas,

meu  amigo  também,  seu  pai,  Márcio.  Deixo  meus  cumprimentos  a  todos  os

cooperativistas, à minha turma, a todos os meus gerentes presentes, ao meu Diretor

William, aos Presidentes de cooperativas, ao Deputado Antônio Carlos Arantes, ao

Deputado Anselmo José Domingos e aos demais Deputados. Parabéns ao recém-

eleito Vereador com expressiva votação, Professor Wendel. É preciso repetir eventos

como este, para que a sociedade tome mais conhecimento dos benefícios que traz o

cooperativismo. Parabéns a todos. Um abraço e muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. Ronaldo. Muito obrigado a todos. Que Deus

os encaminhe no retorno a seus lares. Muito obrigado. Foi uma grande alegria estar

aqui com vocês.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA

PÚBLICA, EM 8/8/2012

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio e Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, 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 e comunica o recebimento da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada

entre parênteses: ofícios do Sr. Gilberto Fernandes de Araújo, Presidente da Câmara

Municipal  de  Itamarandiba,  e  da  Sra.  Sandra  Imaculada,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Santos  Dumont,  enviando  a  esta  Casa  Legislativa  moção  de

congratulações pela iniciativa do movimento pela renegociação da dívida do Estado

de junto à União (31/5/2012); do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de
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Estado de Fazenda, encaminhando informações referentes aos Ofícios nºs 945, 954 e

955/2012/SGM  (23/6/2012);  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de

Estado de Casa Civil  e  Relações  Institucionais,  encaminhando documentação em

resposta ao Ofício nº 953/2012 (6/7/2012); Luzia Toledo, Deputada da Assembleia

Legislativa  do  Espírito  Santo,  encaminhando  documento  denominado  “Carta  do

Espírito Santo - Renegociação Já” (13/7/2012); e do Sr. Douglas Szefer, Diretor de

Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão e Atendimento (substituto), acusando

o  recebimento  da  correspondência  denominada  “Renegociação  Republicana”,

enviada  por  esta  Casa  (21/7/2012).  Na  oportunidade,  os  membros  presentes

discutem  sobre  o  tema  desta  Comissão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/10/2012

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Ivair  Nogueira.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a

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

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

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

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na data mencionada entre parênteses:  das Sras.  Maria  Coeli  Simões

Pires,  Secretária  da  Casa Civil,  Marcelo  Augusto  Freire,  Gerente  de  Mercado da

Ultragaz  (23/8/2012)  e  Noécia  Abreu  Lemos,  Presidente  da  associação  dos

Moradores dos Bairros Progresso I e II e Vila Juliana (6/9/2012), e dos Srs. José Elcio
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dos Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, Djalma Bastos de Morais, Presidente

da Cemig, Jorge Ernesto Pinto Fraxe, Diretor-Geral do Dnit (17/8/2012), Josué Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte (9/8/2012), João Alves

da Silva, (6/9/2012). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer

pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Segurança Pública, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 728/2011 (relator: Deputado Celinho do Sinttrocel, em

virtude  de  redistribuição);  e  o  parecer  pela  aprovação  com  a  Emenda  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.878/2012

(relator: Deputado Celinho do Sinttrocel, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.550, 3.580, 3.583, 3.588,

3.595, 3.682, 3.684 e 3.685/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por

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

2.558,  2.609  e  3.076/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

em que solicita  seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de

Minas  Gerais,  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  à

Controladoria-Geral  do  Estado  pedido  de  providências  para  averiguar  possíveis

denúncias de cobrança irregular de taxa de conservação de estradas municipais no

Município de Além Paraíba, e dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja

encaminhado ao Governo do Estado pedido de informações sobre quais obras serão

executadas na Cidade Administrativa, o valor dessas obras, a forma de contratação e

o responsável  pelos  custos  das  obras;  seja encaminhado ao Governo do Estado

pedido de informações sobre o andamento da elaboração do projeto de expansão e

modernização do Trem Metropolitano de Belo Horizonte e Região Metropolitana, em

especial sobre qual o planejamento e o valor de cada etapa dessa obra; qual a forma

de contratação;  se licitação, quando foram realizadas e quais  empresas foram as
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vencedoras do processo; quais as empresas serão responsáveis por cada etapa das

obras; quem são os responsáveis pelos custos das obras; qual a origem dos recursos

utilizados até agora e a previsão total de recursos para viabilização das obras; e qual

a  participação  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Célio  Moreira,  em  que

solicita  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas à sede operacional da MRS Logística S.A., no Município de Juiz de Fora,

para dar continuidade às discussões da atual situação do viaduto localizado na Rua

Hum, na confluência com a Rua Flor de Pitangueira, no Bairro Independência, região

do Barreiro; em que solicita seja encaminhado ao Superintendente Regional do DNIT

pedido  de  providências  para  que  seja  implantado  redutor  de  velocidade  nas

proximidades do Bairro Itapoã, no Km 478, da BR-040, no Município de Caetanópolis;

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para debater  a situação do transporte coletivo do

Município  de  Vespasiano,  especialmente  do  Bairro  Lar  de  Minas;  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  da  Comissão de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas,  no distrito  de Vila  Pereira,  para debater  a situação e a possibilidade de

asfaltamento da Rodovia 418 no trecho que liga o Município de Carlos Chagas ao

distrito de Vila Pereira no Município de Nanuque; Délio Malheiros em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas  para  debater  as  novas  regras  para  o  desempenho  da  função  de

mototáxi  e  motofrete,  previstas  na  Resolução  nº  356  do  Conselho  Nacional  de

Trânsito - Contran -; Ivair Nogueira, do Deputado Dilzon Melo e do Deputado Anselmo

José  Domingos  em  que  solicitam  seja  realizada reunião  de  audiência  pública  da

Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  assuntos

relacionados  a  valor  de  pedágio  e  qualidade de serviços  da  MG 050;  Adalclever

Lopes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a proposta de revisão do

PPAG-2012/2015,  exercício  2013,  no  âmbito  da  Rede  de  Infraestrutura;  em  que

solicita que seja realizada visita da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas  às  obras  realizadas  dentro  dos  programas  Apoio  ao  Desenvolvimento

Municipal,  Apoio  aos  Municípios  em  Obras  de  Infraestrutura  e  Investimentos
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Especiais em Municípios Estratégicos, implementados pelo Governo do Estado de

Minas Gerais; Adalclever Lopes e do Deputado Ivair Nogueira em que solicitam seja

encaminhado à Copasa pedido de informações sobre: se a Copasa se utiliza, para

adução e distribuição de água e coleta de esgotos, bem como em seu sistema, de

tubos,  conexões  e  válvulas  de  ferro  fundido;  quais  são  os  fornecedores  de  tais

produtos;  qual  a modalidade de licitação utilizada para a aquisição dos materiais.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Anselmo José Domingos, Presidente - Fabiano Tolentino - Ivair Nogueira - Luzia

Ferreira.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/10/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Dalmo  Ribeiro  Silva

(substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata

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

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.669/2011  (relator:  Deputado  Fabiano  Tolentino,  em  redistribuição)  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5,

que apresenta. 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, 7 de novembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Liza Prado - Romel Anízio.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Bosco, membro da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a

debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, no âmbito da

Rede  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Sr.  Evaldo  Ferreira  Vilela,  Secretário  Adjunto  de  Estado  de Ciência,  Tecnologia  e

Ensino Superior e Gerente do Programa Estruturador Tecnologia e Inovação Rumo à

Economia do  Conhecimento,  que é  convidado a  tomar  assento  à mesa.  Convida

ainda para compor a mesa o Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente da Unesco-

Hidroex. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  ao  convidado  para  sua

exposição.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  do  Deputado  Carlin  Moura.

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

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

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Bosco, Presidente - Paulo Lamac - Glaycon Franco - João Vítor Xavier.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 10h55min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Doutor Wilson Batista e Marques Abreu, membros da supracitada
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Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  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 matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da comissão e comunica o recebimento das seguintes correspondências:

ofícios do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Presidente do Tribunal de Justiça Militar

do  Estado,  justificando  sua  ausência  na  reunião  do  dia  19/9/2012;  do  Deputado

Federal  Walter  Tosta  solicitando  agendamento  de  reunião  de  audiência  pública.

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 2.796/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Marques Abreu, em virtude de redistribuição). Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.470/2012, que recebeu parecer por

sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Pompílio Canavez - Marques Abreu.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 7/11/2012

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac e Luiz Henrique (substituindo o Deputado Célio Moreira, por

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

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Liza Prado, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
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da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, agradecendo o convite para participar do lançamento do Movimento para

Fortalecer  as  Famílias  de  Minas  Gerais  contra  o  Crack;  das  Comissões  de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  de  Participação  Popular,  convidando  a

Comissão  para  participar  de  reunião  de  audiência  pública  conjunta  destinada  à

apresentação  da proposta  de  revisão  do  PPAG 2012-2015,  no  dia  5/11/2012,  às

14h30min,  no  Plenário;  do  Deputado  João  Leite  convidando esta  Comissão  para

participar de reunião de audiência pública destinada a debater a proposta de revisão

do PPAG 2012-2015, no dia 13/11/12, às 9h30min, no Teatro da Assembleia; e de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses:  ofícios  das  Sras.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do

Gabinete Adjunto de Gestão e Atendimento da Presidência da República, e Sérgio

Barboza Menezes, Delegado de Polícia Federal (11/10/2012). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada

visita ao ambulatório de internação de pacientes encaminhados para desintoxicação,

por ordem judicial,  do Complexo de Saúde Mental do Hospital Galba Veloso, para

obter esclarecimentos sobre denúncias de agressão aos funcionários do Centro de

Atendimento ao Trabalhador e sobre suas condições de trabalho e para conhecer o

tratamento oferecido aos internos; Paulo Lamac (2)  em que solicita seja realizada

audiência  pública  no  Município  de  Coronel  Fabriciano  para  discutir  o  avanço  do

“crack”  na  região  e  as  ações  do  poder  público  e  da  iniciativa  privada  para  seu

enfrentamento;  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  o

reaproveitamento dos hospitais-colônias do Estado para tratamento de usuários de

“crack”. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Liza Prado - Doutor Wilson Batista.
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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2012

Às  14h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira,

membro  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, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o programa "Criativa Birô",

que tem por  objetivo fortalecer a economia criativa no Estado e a discutir  e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir as sras. Manuella Machado, Superintendente de Interiorização da

Secretaria  de  Estado  da  Cultura,  representando  a  Secretária,  Sra.  Eliane Denise

Parreiras  Oliveira;  Aparecida  dos Reis  Maria,  Assessora  do  Ministério  da  Cultura,

representando as sras. Cesária Alice Macedo, Chefe da Representação Regional do

Ministério  da  Cultura  em  Minas  Gerais  e  Cláudia  Sousa  Leitão,  Secretária  de

Economia  Criativa  do  Ministério  da  Cultura;  e  os  srs.  Cássio  Batista  Pinheiro  de

Barcelos,  Assessor  da  Presidência  da  Fundação  Municipal  de  Cultura  de  Belo

Horizonte,  representando  o  Presidente,  Sr.  Leônidas  José  de  Oliveira;  e  Rômulo

Duque de Azevedo,  Presidente  do  Sindicato  dos Produtores de Artes  Cênicas de

Minas Gerais - Sinparc -, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição

de autora do requerimento que deu origem ao debate, a Presidente, Deputada Luzia

Ferreira, 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  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, 21 de novembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Rômulo Veneroso - Pompílio Canavez.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria
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Resende  (substituindo  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e os Deputados Lafayette de Andrada, Luiz Henrique e Gilberto

Abramo,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designa  como  relator  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada:

Projeto de Resolução nº 3.499/2012 e Projeto de Lei nº 3.396/2012. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é  aprovado  o  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.499/2012.  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 o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.499/2012,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Carlos  Pimenta  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Luzia Ferreira e o Deputado Délio

Malheiros.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Carlos  Pimenta,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  conhecer  e  discutir  as  pretensões  profissionais  dos

biólogos  que  atuam  no  Estado  de  Minas  Gerais,  especialmente  no  que  tange  à

reivindicação da classe quanto  à criação de um piso  salarial  para  a  categoria,  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: das Sras. Adriana Rigon Weska,

Diretora de Desenvolvimento da Rede de Ifes/Sesu/MEC (1º/11/2012), e Maria Coeli

Simões Pires, Secretária de Casa Civil (1º/11/2012), e do Sr. Josué Costa Valadão,

Secretário  de  Governo  do Município  de  Belo  Horizonte  (9/11/2012).  O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados  a seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.516/2012 (Deputado Pompílio  Canavez)  e

3.106/2012  (Deputado  Carlos  Pimenta),  ambos  em  turno  único.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Jefferson Ribeiro da

Silva, Vice-Presidente do Conselho Regional de Biologia - 4ª Região, e Igor Alex de

Souza  Noronha,  Assessor  Institucional,  representando  o  Sr.  Gladstone  Correa  de

Araújo; Fabiano Augusto Assunção Silva, Presidente do Sindicato dos Biólogos de

Minas  Gerais;  Felipe  Campos  de  Melo  Iani,  Diretor  do  Sind-Saúde/MG;  e  Filipe

Marcos  Horta  Nunes,  Presidente  da  Associação  Mineira  de  Biólogos,  que  são

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

Délio  Malheiros,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 1ª Fase da 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

3.522/2012, com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª

Fase da 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  1.209/2011 e  3.477 e
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3.482/2012,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 3.790/2012. Submetidos a discussão e votação, cada

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

nºs 1.299, 1.388, 1.573, 2.270, 2.327 e 2.711/2011; 2.979, 3.299, 3.309, 3.322, 3.325,

3.334, 3.335, 3.341, 3.382, 3.385, 3.400, 3.408, 3.409, 3.416, 3.424, 3.431, 3.433,

3.447  e  3.449/2012.  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  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social para discutir a situação estrutural dos Conselhos Tutelares no Estado de

Minas  Gerais.  São  recebidos,  para  posterior  apreciação,  três  requerimentos  do

Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para discutir o projeto que

prevê o "Acordo Coletivo Especial"; seja realizada audiência pública da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater as condições de Saúde do

Trabalhador  no  Estado  de  Minas  Gerais,  em  comemoração  do  Dia  Mundial  em

Memória  das  Vítimas  de  Doenças  e  Acidentes  do  Trabalho  -  28  de  abril;  e  seja

encaminhado ofício aos Deputados Federais pelo Estado de Minas Gerais, solicitando

apoio na aprovação do Projeto de Lei nº 3.592/2012, de autoria do Senador Paulo

Paim, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de comerciário.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados e demais

participantes  pela  presença  e  pelas  informações  prestadas,  agradece  o

comparecimento  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/11/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e
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Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança

do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

o  conflito  agrário  ocorrido  no  acampamento  Terra  Prometida,  no  Município  de

Felisburgo, ocasião em que foram assassinados cinco trabalhadores rurais sem terra.

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

Gomes dos Santos, membro do acampamento Terra Prometida, representando o Sr.

Jorge Rodrigues Pereira, membro desse acampamento; Beatriz da Silva Cerqueira,

Presidenta da Cut-Minas; e os Srs. Alvimar Ribeiro dos Santos, Assessor de Projetos

Sociais da Mitra Arquidiocesana de Montes Claros, representando Dom José Alberto

Moura,  Arcebispo  Metropolitano  de  Montes  Claros;  Carlos  Alberto  Menezes  de

Calazans, Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária -  Incra, representando o Sr.  Carlos Mário Guedes de Guedes,  Presidente;

Afonso  Henrique  de  Miranda  Teixeira,  Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do

Centro de Apoio Operacional  das Promotorias  de Justiça de Conflitos  Agrários do

Ministério Público de Minas Gerais; Emílcio José Lacerda, Presidente do Conselho

Estadual  de Defesa dos Direitos Humanos -  Conedh;  Aton Fon Filho, membro do

Setor de Direitos Humanos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST

-, representando o Sr. João Pedro Stédile, Diretor Nacional; Deputado Federal Padre

João; Frei Gilvander Luiz Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da Terra, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Duarte Bechir.
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Fred Costa, Lafayette de Andrada, Duilio de Castro (substituindo o Deputado Gustavo

Corrêa, por indicação da Liderança do BAM ) e Pompílio Canavez (substituindo o

Deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  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 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

e  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Bruno  Fernandes  Vasconcelos,

representante dos candidatos aptos e não convocados no concurso público para o

cargo de escrivão de polícia,  sugerindo emenda ao orçamento de 2013 da Polícia

Civil nas rubricas que tratam desde os gastos com a convocação para o curso de

formação policial até aquelas que tratam dos gastos fixos gerados com a nomeação e

efetivo  exercício  do  cargo.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

Complementar nº 27/2012, em 1º turno (Lafayette de Andrada) e Projetos de Lei nºs

3.452 e 3.461/2012, 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. O Projeto de Lei nº 3.461/2012,

em 1º turno, é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Gustavo

Corrêa,  aprovado  pela  Comissão.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  que  conclui  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  27/2012,  no  1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Pompílio

Canavez. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.077/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado Fred Costa). O Projeto de Lei nº 3.393/2012, em 1º turno (relator: Deputado

Lafayette  de  Andrada),  é  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de
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Planejamento e Gestão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.411/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Ivair  Nogueira),  e  3.452/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (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 3.745, 3.771, 3.777 e 3.781/2012. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Foram  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior

apreciação,  requerimentos  dos  Deputados  Ivair  Nogueira  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 3.500/2012,

que institui  a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e Docência e a Gratificação de

Função de Pesquisa  e Ensino,  no  âmbito  da Fundação João Pinheiro,  e  Rogério

Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter

esclarecimentos  sobre  o  fechamento  de  agências  de  atendimento  do  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  nos  Municípios  mineiros.

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

Deputados Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta  da  Comissão  de  Administração  Pública  com  a  Comissão  de  Educação,

Ciência  e  Tecnologia,  para  discutir  as  alterações  previstas  no  novo  estatuto  do

servidor,  no  que  tange  às  condições  de  trabalho  dos  servidores  que  exercem

atividade acadêmica, e Adelmo Carneiro Leão em que solicita a realização de reunião

de  audiência  pública  com  a  finalidade  de  debater  a  política  remuneratória  dos

servidores  públicos  estaduais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Sargento  Rodrigues  -  Duarte  Bechir  -  Sebastião

Costa.
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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às  14h54min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Gustavo  Perrella,  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Antônio  Júlio,  por

indicação da Liderança do PMDB) e Duarte Bechir  (substituindo o Deputado João

Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),

membros da supracitada Comissão.  Estão presentes, também, os Deputados Luiz

Henrique,  Lafayette  de  Andrada  e  Tenente  Lúcio.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofícios do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educação (366) (9/11/2012); e dos Srs. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor

Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social (4), e Wanderley Ávila, Presidente

do  Tribunal  de  Contas  do  Estado (15/11/2012).  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.  O Projeto de Lei  Complementar nº

24/2012 e o Projeto de Lei nº 3.461/2012 são retirados da pauta por determinação do

Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela ratificação do regime especial de

tributação  encaminhado  pela  Mensagem  nº  294/2012,  o  qual  conclui  pela

apresentação de projeto de resolução (relator:  Deputado Gustavo Perrella);  e  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 2º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 1.598/2011 (relator: Deputado Duarte Bechir); 2.818 e 3.071/2012

(relator:  Deputado  Adalclever  Lopes);  3.085/2012  (relator:  Deputado  Zé  Maia)  e

3.213/2012 (relator: Deputado Gustavo Perrella),  todos na forma do vencido no 1º

turno; e 3.248/201 (relator: Deputado Duarte Bechir); e pela aprovação, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 3.452/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça; e 3.538/2012 (relator: Deputado Zé Maia). 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 Resolução nº 3.528/2012,  que recebeu parecer  por  sua

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Ulysses Gomes.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às  9h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Lafayette  de

Andrada, Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir, 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 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 302,  1.702 e 2.555/2011 e 2.916 a

2.919/2012  (Deputado  Duarte  Bechir);  2.058,  2.959,  3.320,  3.451,  3.475,  3.476 e

3.534/2012  (Deputado  Antônio  Carlos  Arantes).  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 302, 1.702 e 2.555/2011, 2.916 a 2.919, 2.058, 2.959, 3.320, 3.451, 3.475, 3.476

e 3.534/2012. Suspende-se a reunião. Às 10h35min, são reabertos os trabalhos com

a presença da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Gilberto Abramo e

Luiz Henrique. O Presidente, Deputado Luiz Henrique, informa que não há mais nada

a  ser  tratado,  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, 21 de novembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/11/2012

Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa

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

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

apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de  Lei  nºs  3.500/2012,  no  1º  turno  (Deputado  Sebastião  Costa),  e

3.521/2012, no 1º turno (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. A Presidência informa que faz retirar

da pauta da reunião o Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 e o Projeto de Lei nº

3.393/2012, por falta de atendimento a pressupostos regimentais, e os Projetos de Lei

nºs  3.077,  3.411 e 3.452/2012,  por  terem sido  apreciados em reunião  anterior.  O

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.461/2012  são

retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada

aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.500/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 3.521/2012 com a Emenda

nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir).

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, hoje, dia 21, às 14h30min, para apreciar o parecer sobre o Projeto de
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Lei Complementar nº 27/2012, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Henrique - Sebastião Costa - Liza Prado -

Glaycon Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 324/2012*

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa,  o Projeto de lei  incluso que autoriza a abertura de crédito

suplementar até o valor de R$74.016.941,00 (setenta e quatro milhões dezesseis mil

novecentos e quarenta e um reais), em favor do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais.

O  crédito  suplementar  em  questão  destina-se  a  cobrir  despesas  de  pessoal  e

encargos sociais, outras despesas correntes e inversões financeiras, utilizando como

fonte de recursos o remanejamento de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, de

Recursos Diretamente Arrecadados, bem como o excesso de arrecadação de receita

da Taxa de Fiscalização Judiciária.

Tendo em vista que a Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o

Poder Executivo a abrir, diretamente, crédito suplementar ao orçamento do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, referida medida só é viável mediante proposta

legislativa, o que ora se cumpre.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.592/2012

Autoriza a abertura de crédito suplementar  ao Orçamento Fiscal  do Estado, em

favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
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Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais,  até  o  valor  de  R$74.016.941,00  (setenta  e  quatro  milhões  dezesseis  mil

novecentos e quarenta e um reais), para atender a:

I  -  despesas  de  pessoal  e  encargos  sociais,  no  valor  de  R$3.000.000,00  (três

milhões de reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  no  valor  de  R$11.016.941,00  (onze  milhões

dezesseis mil novecentos e quarenta e um reais); e

III  -  despesas  de inversões  financeiras,  no  valor  de  R$60.000.000,00 (sessenta

milhões de reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes:

I - da anulação de dotação orçamentária de inativos e pensionistas, de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais);

II  -  da  anulação de dotação orçamentária  de custeio,  de  Recursos  Diretamente

Arrecadados, no valor de R$11.016.941,00 (onze milhões dezesseis mil novecentos e

quarenta e um reais); e

III - do excesso de arrecadação de receita da Taxa de Fiscalização Judiciária, do

Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  valor  de  R$60.000.000,00

(sessenta milhões de reais).

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 325/2012*

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 3.500, de 2012, em tramitação

nessa Casa.

A emenda visa criar  mil  e trezentos cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Administrativo da Polícia Militar,  instituída pela Lei  nº 15.301, de 10 de

agosto de 2004, para viabilizar a realização de concurso público para provimento de
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cargos integrantes do quadro administrativo da Polícia Militar  do Estado de Minas

Gerais.

A  alteração  tem  por  finalidade  assegurar  que  as  atividades  de  natureza

administrativa da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais sejam desempenhadas

pelos servidores das carreiras da área meio da Corporação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 3.500, de 2012.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei n° 3.500/2012:

Art. (...) - Ficam criados mil e trezentos cargos de provimento efetivo da carreira de

Assistente Administrativo da Polícia Militar,  instituída pela Lei  nº 15.301, de 10 de

agosto de 2004.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos

da  carreira  de  Assistente  Administrativo  da  Polícia  Militar  passa  a  ser  de  mil

quinhentos e trinta e quatro.”

-  Publicada,  fica  a  mensagem  em  poder  da  Mesa,  aguardando  a  inclusão  da

proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.515/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Agrícolas Individuais do

Barro Azul - Apadiba -, com sede no Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.515/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores  Agrícolas  Individuais  do  Barro  Azul  -  Apadiba  -,  com  sede  no

Município  de  Governador  Valadares,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos,  que  tem  como  escopo  contribuir  para  o  desenvolvimento  daquela

comunidade.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; realiza atividades

produtivas,  como o plantio  de grãos e hortas  comunitárias;  incentiva  a educação,

encaminhando crianças, jovens e adultos para a escola; representa o assentamento

perante  órgãos  públicos  e  privados,  defendendo  seus  interesses  e  buscando

soluções para os seus problemas.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Apadiba,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.515/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.518/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  o  projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública a Associação dos Agricultores  Familiares  de

Piedade e Região - Aafapre -, com sede no Município de Ouro Preto.

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 3.518/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares de Piedade e Região - Aafapre -, com sede no Município
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de Ouro Preto, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo  promover  o  desenvolvimento  social,  econômico  e  cultural  daquela

comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  implementa  programas  de  produção,

beneficiamento  e  comercialização  de  produtos  agropecuários  e  projetos  de

assistência social, especialmente para a geração de ocupação e renda; defende a

proteção da família, da infância, da maternidade, da adolescência, da juventude e da

velhice; busca alternativas para a melhoria da qualidade de vida e de trabalho de

seus  assistidos;  incentiva  atividades  agropecuárias  e  artesanais;  promove  a

valorização da cultura, do lazer e do esporte como instrumentos de cidadania; luta

pela preservação do meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Aafapre,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.518/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Liza Prado, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.558/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao  setor de

fabricação de material elétrico para instalação em circuito de consumo, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva ratificar regimes especiais de tributação, referentes ao

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
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de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

concedidos ao setor de fabricação de material elétrico para instalação em circuito de

consumo e comunicados  pelo  Governador  do  Estado por  meio  da  Mensagem  nº

245/2012, publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012. A mencionada mensagem

encaminhou exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda

-  SEF -,  que  demonstra a  necessidade da adoção  de  medidas  de  fomento  e de

proteção  do  setor,  sujeito  a  impactos  negativos  em  decorrência  de  políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 1975, e nas hipóteses de seus arts.

32-A a  32-H,  caso o regulamento  preveja a concessão de benefício  por  meio  de

regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia Legislativa, na forma e

nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da mesma lei. Este artigo 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. Seu § 1º determina que o expediente com exposição

de motivos para a adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser

enviado à Assembleia Legislativa pela SEF. Essa medida, conforme o disposto em

seu  §  2º,  deve  ser  ratificada  por  esta  Casa  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução.  Nos  termos  de  seu  §  6º,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à

Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

incidiram.

Conforme  consta  em  exposição  de  motivos  adicional  da  SEF,  a  concessão  do

regime  especial  é  precedida  da  assinatura  de  protocolo  de  intenções  no  qual  o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais.

A exposição de motivos  informa ainda que,  no  primeiro  trimestre  de  2012,  foram

concedidos  regimes  especiais  às  empresas  fabricantes  de  material  elétrico

signatárias  de  protocolo  de  intenções,  os  quais  somam,  aproximadamente,  R$7

milhões e gerarão cerca de 104 empregos diretos e 18 indiretos.

Em contrapartida, por meio de regime especial de tributação, foi concedido crédito

presumido,  relativo  ao  ICMS  devido  nas  vendas  de  produtos  industrializados
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realizadas por centro de distribuição, resultando em carga tributária efetiva de 3%,

nos termos do art. 32-A, inciso IX, da Lei nº 6.763, de 1975, e do art. 75, inciso XIV,

do Regulamento do ICMS. Foi também concedido diferimento do ICMS devido nas

importações  de  máquinas  e  equipamentos  sem  similar  produzido  no  País  e  de

matérias-primas,  produtos  intermediários  e  materiais  de  embalagem  sem  similar

concorrencial  produzidos  no  Estado;  e  nas  aquisições  internas  de  máquinas,

equipamentos, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,

adquiridos de estabelecimentos industriais mineiros ou de centros de distribuição a

estes vinculados, localizados no Estado; bem como do ICMS relativo ao diferencial de

alíquotas devido nas aquisições de máquinas e equipamentos provenientes de outras

unidades da Federação, sem similar produzido no Estado, nos termos do art. 8º e das

alíneas “a” e “b” do item 41 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS.

Segundo  a  exposição  de  motivos,  os  benefícios  são  concedidos  de  forma

individualizada, a requerimento do contribuinte. A análise do tratamento tributário a

ser  concedido  avalia  o  benefício  oferecido  por  outra  unidade da Federação,  bem

como o impacto na produção, na arrecadação e no emprego no Estado.

Tendo  em  vista  as  razões  apresentadas  nas  exposições  de  motivos,  somos

favoráveis às medidas de fomento da indústria de fabricação de material elétrico para

instalação em circuito de consumo, mantendo o entendimento anterior.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.558/2012 em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.562/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

refrigerantes, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinado com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O regime especial de tributação concedido ao setor de refrigerantes foi comunicado

pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  296/2012,  publicada  no

“Diário  do  Legislativo”  em  11/10/2012,  que  encaminhou  exposição  de  motivos,

elaborada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -,  por  meio  da  qual  foi

justificada a adoção de medidas de proteção, tendo em vista a prévia assinatura de

protocolo de intenções, no qual as empresas do referido setor se comprometeram a

investir aproximadamente 284 milhões de reais no Estado.

Também  segundo  a  exposição  de  motivos,  em  contrapartida,  o  citado  regime

especial  concedeu a essas empresas carga tributária efetiva de 6%, por  meio da

concessão de crédito presumido,  relativo ao  ICMS devido nas saídas tributadas -

vendas  internas  ou  interestaduais,  transferências  interestaduais  e  outras  saídas

tributadas  dos  produtos  industrializados  relacionados  em  protocolo  de  intenções,

realizadas  pelos  centros  de  distribuição,  nos  termos  do  art.  75,  inciso  XIV,  do

Regulamento do ICMS.

A exposição observa que o tratamento tributário mencionado não é estendido a todo

o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções. Além

disso,  apesar  de  prevista  na  legislação mineira,  a  medida  é  concedida  mediante

regime especial, de forma individualizada, analisada a requerimento do contribuinte. A

análise do tratamento tributário a ser concedido, ainda segundo o mesmo documento,

avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação, como

também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem

fabricados e o setor a que a empresa pertence, bem como o impacto na arrecadação

de receita  pelo  Estado,  caso o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos

mesmos produtos.

Cumpre observar  que,  nos termos do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de 1975,  nas

hipóteses  dos  arts.  32-A a  32-H  da  mesma  lei,  caso  o  regulamento  preveja  a
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concessão do benefício por meio de regime especial, este deverá ser ratificado pela

Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225

da  citada  lei.  O  art.  225,  por  sua  vez,  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 a adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No caso específico  em estudo,  o  regime especial  concedido  fundamenta-se  no

inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

Tendo em vista os argumentos referidos, mantemos o nosso entendimento, emitido

no  exame  da  Mensagem  nº  296/2012,  do  Governador  do  Estado,  sobre  a

necessidade de proteger a economia do Estado e, em especial, o contribuinte mineiro

do setor de refrigerantes.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.562/2012, em turno único.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.569/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos

isolados, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva ratificar regimes especiais de tributação, referentes ao

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

concedidos ao setor de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados e

comunicados  pelo  Governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  308/2012,

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  11/10/2012.  A  mencionada  mensagem

encaminhou exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda

-  SEF -,  que  demonstra a  necessidade da adoção  de  medidas  de  fomento  e de

proteção  do  setor,  sujeito  a  impactos  negativos  em  decorrência  de  políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

A concessão de regimes especiais está fundamentada no art. 225 da Lei nº 6.763,

de  1975,  que  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 em seu § 2º, deve ser ratificada por esta Casa no

prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos de seu § 6º, cabe à SEF, ainda,

o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes
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sobre os quais elas incidiram.

Segundo informa a exposição de motivos, o Estado de Mato Grosso do Sul, por

meio da Lei  Complementar  nº 93, de 2001,  concedeu crédito fiscal  presumido de

ICMS em diversas operações que beneficiaram o setor de fabricação de fios, cabos e

condutores  elétricos  isolados,  provocando  um  desequilíbrio  concorrencial.  A

concessão  unilateral  de  benefícios  fiscais  referentes  ao  ICMS  por  determinada

unidade federativa, de acordo com a exposição, torna as condições de concorrência

dos contribuintes nela 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.  A

consequência disso pode ser a perda de investimentos, de arrecadação de impostos

estaduais e municipais e de empregos no Estado.

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 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A referida norma constitucional,

continua a exposição, visa à harmonia entre os entes federados ao evitar a chamada

guerra fiscal.

A rápida reação do governo estadual é defendida pela exposição de motivos como

forma de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos da competição desleal

e fortalecer o mercado interno, preservando a capacidade de ocupação de mão de

obra, de produção e, consequentemente, de arrecadação do ICMS pelo Estado.

Os regimes especiais de tributação, conforme informa a exposição, são concedidos

de  forma  individualizada,  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  dar  ensejo  a

cargas  tributárias  diversas.  Isso  porque  a  análise  do  tratamento  tributário  a  ser

concedido  avalia  não  só  o  benefício  oferecido  à  empresa  por  outra  unidade  da

Federação como também o impacto na produção mineira, tendo em vista os produtos

a serem fabricados e o setor a que pertence a empresa, e o impacto na arrecadação

de  receita  pelo  Estado  caso  o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos

mesmos produtos. No caso específico do setor fabricante de fios, cabos e condutores
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elétricos isolados, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação, crédito

presumido, resultando em carga tributária efetiva de 2%.

Mantemos o entendimento favorável às medidas de proteção do setor fabricante de

fios,  cabos  e  condutores  elétricos  isolados,  já  defendido  por  esta  Comissão  na

apreciação da Mensagem nº 308/2012.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.569/2012 em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.

João Vítor Xavier, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.573/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 2.573/2011 confere

ao Município de Itabira o título de Capital Estadual do Tropeirismo.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A

primeira delas, em requerimento aprovado em 24/4/2012, solicitou que o projeto fosse

baixado  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  para  que  esta  se

manifestasse sobre a necessidade da medida nele prevista e avaliasse se o teor da

matéria estava em sintonia com as políticas culturais adotadas para a área.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  concluindo  pela

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

apresentou.

Vem  a  proposição  agora  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  art.  102,  XVII,  “b”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao

mérito.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva conferir o título de Capital Estadual do Tropeirismo ao

Município  de  Itabira.  Segundo o  autor  da  proposição,  esse Município  “foi  rota  de

tropeiros que se dirigiam de Ouro Preto a Diamantina utilizando-se de uma das mais

importantes vertentes da Estrada Real”.
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Itabira, situada na região Central do Estado, sempre foi conhecida como a Cidade

do Ferro, por ter sido o local de origem da Cia. Vale do Rio Doce; como a cidade das

esmeraldas, do ouro, do paládio, da prata, do quartzo e do granito e como a terra

natal do grande escritor Carlos Drummond de Andrade. No entanto, é em um de seus

Distritos, Ipoema, que está ressurgindo uma das manifestações culturais mais antigas

e tradicionais do Brasil: o tropeirismo.

Fundado  em  13/4/1893,  o  Distrito  de  Ipoema tinha  o  nome primitivo  de  Santo

Afonso da Aliança, em homenagem à família Afonso, que teria concedido as terras

onde foi erguida a primeira capela. Constante do Livro do Tombo da Igreja de Nossa

Senhora  do  Carmo,  que  se  encontra  na  Biblioteca  Pública  do  Estado  de  Minas

Gerais, o Distrito de Ipoema era famoso entreposto comercial e fazia parte de uma

espécie de corredor de escoamento de produtos agrícolas do Norte de Minas para a

cidade do Rio de Janeiro, antiga Capital Federal. O trajeto compreendia o Arraial do

Tijuco, hoje Diamantina; a Vila do Príncipe, hoje Serro; Conceição do Mato Dentro,

Morro do Pilar, Itambé do Mato Dentro, Senhora do Carmo, Ipoema, Caeté, Sabará,

Ouro Preto e Rio de Janeiro.

Sediado na localidade de Ipoema, o Museu do Tropeiro foi criado em 2003 e se

originou de uma exposição organizada para receber a expedição Spix & Martius, cujo

objetivo era fazer um levantamento do patrimônio cultural e natural da Estrada Real a

partir do séc. XVIII.

Abrigado em uma casa do séc. XVIII que pertenceu ao tropeiro conhecido como

“Sô”  Neco,  o  Museu contém hoje mais  de 700 peças,  entre as  quais  se  incluem

objetos  usados  durante  as  viagens  dos  tropeiros,  além  de  documentos  desses

comerciantes,  como certidões de casamento e livros de compra e venda.  O local

também  se  transformou  em  um  espaço  de  convivência  com  múltiplas  funções,

servindo  de  palco  para  apresentações  artísticas  e  culturais,  além  de  local  de

degustação da culinária regional. É também por meio do Museu que se dá a interação

entre a comunidade e o visitante, em manifestações culturais dos grupos Sons da

Tropa, Grupo Folclórico das Lavadeiras, Estaladores de Chicote, Meninos Trovadores

e Comitiva do Berrante.

Conforme  nos  ensina  o  sítio  eletrônico  do  Museu  do  Tropeiro  de  Ipoema,  os
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tropeiros  transportavam produtos de  primeira  necessidade  à região das  minas de

ouro e de diamantes, na qual, nos sécs. XVII e XVIII, houve um grande afluxo de

portugueses,  paulistas  e  escravos  e,  como  consequência  dessa  migração

populacional, uma escassez daqueles produtos.

Em suas viagens, os tropeiros utilizavam os muares ou burros, que eram o único

meio  de  transporte  possível  na  região,  devido  às  irregularidades  do  terreno.  Em

Minas Gerais, a média de carga por animal era entre 8 e 10 arrobas, ou seja, entre

120kg e 150kg, podendo uma tropa levar 24 toneladas de carga, por viagem.

Com  o  tempo,  os  tropeiros  foram  ganhando  a  confiança  da  população  e  se

tornaram não só transportadores de cargas, mas também mensageiros e até mesmo

negociantes.  Trabalhavam  por  conta  própria,  respeitavam  seus  clientes  e  eram

reconhecidos por sua grande responsabilidade.

O Município de Itabira e o seu entorno são, portanto, importantes marcos na história

do País. Eis por que o acatamento do projeto de lei em análise é de fundamental

importância para o desenvolvimento cultural, a valorização e a difusão do conjunto

das manifestações culturais mineiras.

No entanto, a simples concessão, por via legal, do título de Capital Estadual do

Tropeirismo ao Município de Itabira não nos parece assegurar a efetividade de tal

denominação.  Por  ser  o  acautelamento  e  a  preservação  do  patrimônio  cultural,

conforme estabelece o § 2º do art. 216 da Constituição Federal, uma competência do

Poder Executivo, entendemos que se fazem necessários estudos e procedimentos

administrativos dos órgãos estaduais afetos à matéria para que essa titularidade se

conclua. Essa é a razão pela qual apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº

2.

Parece-nos que tais procedimentos não serão obstáculo para a concessão do título,

em razão de a Secretaria de Estado de Cultura, por meio da Superintendência de

Ação Cultural, ter se manifestado favoravelmente ao projeto de lei  em exame, em

resposta à diligência solicitada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Por fim, somos favoráveis à Emenda nº 1, apresentada pela Comissão precedente,

que determina a supressão do parágrafo único do art. 1º da proposição em comento,

uma  vez  que  o  referido  parágrafo  determina,  de  forma  impositiva,  que  o
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Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais destine recursos

orçamentários e pratique ato administrativo específico, o que resultaria na ingerência

do Poder Legislativo em matéria da competência constitucional privativa do Poder

Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

2.573/2011  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, e a Emenda nº 2, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se o seguinte art. 2º, passando o art. 2º a vigorar como art. 3º:

“Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo, no âmbito de sua competência constitucional e

legal, proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da

titularidade prevista no art. 1º.”.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.500/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,

“institui a Gratificação de Incentivo à Pesquisa e Docência e a Gratificação de Função

de Pesquisa  e  Ensino,  no  âmbito  da  Fundação João Pinheiro,  cria  a  carreira  de

Médico da Área de Defesa Social, institui regime de remuneração por subsídio para a

carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico da Fundação de Educação para

o Trabalho de Minas Gerais, reajusta os valores das tabelas de vencimento básico

das carreiras do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais 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,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com
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a Emenda nº 1, por ela apresentada.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa promover alterações na estrutura remuneratória de

diversas carreiras do Poder Executivo Estadual, por meio de criação de gratificações

e cargos e de concessão de reajustes.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado

assevera  que  “tal  iniciativa  tem  como  objetivo  promover  ajustes  à  legislação  de

pessoal em vigor, tendo em vista o seu aprimoramento e a valorização do servidor”. O

Governador  destaca,  ainda,  que  os  valores  relativos  ao  impacto  financeiro  da

proposição  “foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade  financeira  e

orçamentária e são compatíveis com os limites de despesas determinados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal”.

O art.  1º do projeto institui  a  Gratificação de Incentivo à Pesquisa e Docência -

Giped -,  para  os  ocupantes  da  carreira  de  Pesquisador  em Ciência  e  Tecnologia

lotados  e  em  efetivo  exercício  na  Fundação  João  Pinheiro  -  FGP.  A Giped  será

composta  de  parcela  fixa  e  de  parcela  variável  e  integrará  a  remuneração  de

contribuição à aposentadoria.

Ainda no âmbito da FGP, o art. 2º institui a Gratificação de Função de Pesquisa e

Ensino - GFPE -, devida, nas condições estabelecidas no projeto, aos ocupantes das

carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia e Gestor em Ciência e

Tecnologia. A GFPE é graduada em quatro níveis em razão da complexidade das

atribuições desempenhadas e não integrará os proventos de aposentadoria.

O art. 3º altera o requisito de escolaridade do nível III da carreira de Pesquisador

em Ciência e Tecnologia, antes restrita a mestrado, acrescentando a alternativa de

pós-graduação “lato sensu”.

Já o art. 4º trata das carreiras dos Profissionais de Educação Básica e prevê a

supressão da exigência de requerimento do servidor para fazer jus à promoção na

carreira.
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É previsto, ainda, no art. 5º, reajuste na Gratificação Especial do Gabinete Militar

percebida pelos ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, Comandante

de Avião, Piloto de Helicóptero e 1º Oficial de Aeronave.

O  art.  6º  altera  o  dispositivo  da  Lei  20.336,  de  2012,  que  inclui  determinadas

vantagens percebidas pelos ocupantes de cargo de Professor de Educação Superior

na remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64,

de  2002,  para  cálculo  do  benefício  a  ser  concedido  com  base  na  média  das

remunerações de contribuição. A modificação amplia a medida para aqueles que se

aposentarem com direito à paridade.

De acordo com o art. 7º, o ocupante da carreira de Professor do Ensino Médio e

Tecnológico  lotado na Fundação  de  Educação para  o  Trabalho  e  Minas  Gerais  -

Utramig - passa a ser remunerado por subsídio, cujos valores constam no Anexo VI

do projeto. Os arts. 8º a 16 detalham a medida. Entre o disposto nesses artigos está a

previsão de acréscimo de, no mínimo, 5% sobre a remuneração desses servidores e

de reajuste anual,  condicionado ao art.  4º  da  Lei  nº  19.973,  de 2011,  ou  seja,  à

variação  nominal  da  receita  tributária  positiva  e  à  despesa  de  pessoal  da  Poder

Executivo inferior ao limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

O art. 17 cria 5.291 cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, a

serem lotados na Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de Estado

de Defesa Social - Seds.

Por  meio da alteração da Lei  nº  15.301,  de 2004,  os arts.  18 a 23 instituem a

carreira de Médico da Área de Defesa Social, que pertencerá ao Grupo de Atividades

de Defesa Social  do Poder Executivo. Os artigos seguintes  tratam do quantitativo

dessa nova carreira, mediante a criação de178 novos cargos e da transformação de

22 cargos da carreira de Analista Executivo de Defesa Social. Além disso, os cargos

correspondentes às  funções públicas da carreira de  Analista Executivo  de Defesa

Social, efetivados por intermédio da Emenda à Constituição nº 49, de 2001, cujos

detentores exerçam a função de médico, e os servidores efetivados por meio da Lei

Complementar nº 100, de 2007, que exerçam a função de médico e estejam lotados

na Seds passarão a integrar a carreira de Médico da Área de Defesa Social.
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As tabelas de vencimento básico para a carreira de Médico da Área de Defesa

Social  constam  no  Anexo  X  do  projeto,  sendo  que  já  estão  previstos  para  essa

carreira reajustes de 10% em agosto de 2013 e de 10% em agosto de 2014.

Segundo o art. 34, o vencimento básico da carreira de Médico Perito, no âmbito da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, é reajustado em 30,23%,

e a  essa carreira  são aplicados  os  mesmos reajustes  mencionados  no parágrafo

anterior.

O artigo seguinte reajusta os valores da tabela de vencimento básico de algumas

carreiras pertencentes ao Instituto de Metrologia e Qualidade em 15,92%.

Os  arts.  36  e  37  flexibilizam  o  preenchimento  de  cargos  de  provimento  em

comissão de recrutamento limitado da administração direta, autárquica e fundacional

do Poder Executivo, pois, quando não se conseguir alcançar o preenchimento nos

níveis  estabelecidos  nas  Leis  Delegadas  nos  174  e  175,  ambas  de  2007,  será

possível compensar nos cargos de níveis superiores.

Por fim, o art. 38 estende o pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira

de  Professor  de  Educação  Superior  -  GDPES  -  aos  servidores  da  carreira  de

Professor de Educação Superior, em efetivo exercício na Fundação Helena Antipoff -

FHA.

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

constitucional que impeçam a tramitação do projeto, afirmando que “a proposição em

análise atende ao disposto no inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, o qual

confere  ao  Governador  do  Estado a  iniciativa  privativa  para  propor  leis  versando

sobre a remuneração de cargo e função públicos e o regime jurídico dos servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional”.

Com o intuito de aprimorar a proposição e de adequá-la à técnica legislativa, a

Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

Em sua análise, a Comissão de Administração Pública considerou que a proposta

acarretará mais eficiência na prestação de serviços públicos, uma vez que visa a

“conferir  aos  servidores  mais  estímulo  no  desenvolvimento  do  seu  trabalho”.  No

entanto, com o objetivo de aprimorar ainda mais o projeto, apresentou a Emenda nº 1

ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo o § 1º do art. 17 da LRF, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja, 46,55%, índice a partir do qual medidas corretivas deverão ser

adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a

criação de cargo, emprego ou função, bem como a proibição de aumento, reajuste ou

adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  ressalvada  a  revisão  geral  anual

prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o ofício OF. GAB.SEC. Nº 580/12, por intermédio da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão,  destacando que “a repercussão financeira  das propostas

contidas  no  referido  projeto  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei

Orçamentária  Anual  e  compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  e  com  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias” e que “o aumento de despesas a ser gerado pelo projeto

(...) não afetará as metas de resultados fiscais e é compatível com as diretrizes para a

política remuneratória das carreiras do Poder Executivo Estadual, previstas na Lei nº

19.973/2011”.

Ainda de acordo com o referido ofício, o impacto orçamentário-financeiro decorrente

da implementação da proposta será de R$1.116.925,12 para o exercício de 2012, de

R$238.294.764,27 para o exercício de 2013 e de R$292.268.024,77 para o exercício
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de 2014.

Importa destacar que,  no relatório  de gestão fiscal publicado pela Secretaria  de

Estado de Fazenda - SEF - em 25 de setembro de 2012, as despesas com pessoal

do  Poder  Executivo  referentes  ao  segundo  quadrimestre  de  2012  encontram-se

dentro dos limites legais. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta, o

valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  do

referido documento.

No que se refere ao enquadramento legal das despesas com pessoal, de acordo

com o Projeto de Lei nº 3.471/2012 - projeto de lei orçamentária para o exercício de

2013 -, encaminhado a esta Casa Legislativa no dia 28 de setembro de 2012, os

limites  das  despesas  com pessoal  do  Poder  Executivo  para  o  exercício  de  2013

atendem aos ditames legais. Conforme informou a Seplag, os valores referentes ao

impacto  da  proposição  já  estão  previstos  no  projeto  de  lei  orçamentária  para  o

exercício  de  2013,  não  provocando,  portanto,  alteração  no índice  apurado e  não

caracterizando óbice ao acolhimento da proposta.

Saliente-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da

Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização em

seu art. 14.

Ademais, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Nesse  sentido,  destaca-se  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurado  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.500/2012, no
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1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Sargento Rodrigues - Tiago

Ulisses - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.218/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.218/2012, de autoria do Deput ado Doutor Wilson Batista, que

declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ventania

- Codeve -, com sede no Município de Ervália, 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 3.218/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  da

Ventania - Codeve -, com sede no Município de Ervália.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Con selho  de  Desenvolvimento

Comunitário da Ventania - Codeve -, com sede no Município de Ervália.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.327/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.327/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Apicultores  e  Meliponicultores  de

Muzambinho  e  Região  -  Apimuz  -,  com  sede  no  Município  de  Muzambinho,  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 § 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 3.327/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores  e Meliponicultores  de

Muzambinho e Região - Apimuz -, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Apicultores  e

Meliponicultores de Muzambinho e Região - Apimuz -,  com sede no Município de

Muzambinho.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.337/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.337/2012, de autoria do Deput ado Doutor Wilson Batista, que

declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Colônia Major Vieira

e Região, com sede no Município de Cataguases, 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 3.337/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da Colônia Major

Vieira e Região, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Produtores Rurais da
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Colônia Major Vieira e Região, com sede no Município de Cataguases.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.338/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.338/2012,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  Santa  Cecília,  com  sede  no

Município de Timóteo, 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 3.338/2012

Altera o art. 1° da Lei n° 7.526, de 31 de julho de  1979, que declara de utilidade

pública a Corporação Musical Santa Cecília, da Paróquia de São José, com sede em

Acesita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 7.526, de 31 de julho  de 1979, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Co rporação Musical Santa Cecília,

com sede no Município de Timóteo.”.

Art.  2° - A ementa da Lei n° 7.526, de 1979, passa a ser: “Declara de utilidade

pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de Timóteo.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.404/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.404/2012, de autoria do Deput ado Tadeu Martins Leite, que
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declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio Verde

Grande, com sede no Município de Francisco Sá, 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 3.404/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio

Verde Grande, com sede no Município de Francisco Sá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais do

Vale do Rio Verde Grande, com sede no Município de Francisco Sá.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.463/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.463/2012, de autoria do Deput ado  Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Canto Livre de Betim, 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 Nº 3.463/2012

Declara de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Canto Livre de Betim, com

sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sócio Cultural Canto Livre

de Betim, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/11/2012, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Dilzon  Melo  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Raimundo

Bernardino  Filho  (Mundinho),  ex-Prefeito  Municipal  de  Candeias,  ocorrido  em

20/11/2012, nesse Município. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/11/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco e da Deputada Rosângela Reis

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

Correspondência: Mensagens nºs 324 e 325/2012 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.592/2012  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.500/2012,  respectivamente),  do

Governador  do  Estado  -  Registro  de  presença  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.593  e  3.594/2012  -

Requerimentos nºs 3.833 a 3.837/2012 - Questão de ordem - Registro de presença -

Oradores  Inscritos:  Discursos  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Rômulo

Viegas, João Leite e Duarte Bechir - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Decisão da Presidência - Questões de ordem - Decisão da Presidência -

Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

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

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bosco - Braulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira

- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes -  Ivair  Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier -  Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu -  Neider Moreira -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h7min, a lista de comparecimento
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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  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 324/2012

- A Mensagem nº 324/2012 e o Projeto de Lei nº 3.592/2012 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 325/2012

- A Mensagem nº 325/2012 e a emenda ao Projeto de Lei  nº 3.500/2012 foram

publicadas na edição anterior.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar a presença, em Plenário, do

Conselheiro Doutor Viana, do Tribunal de Contas, um colega em nossa Casa.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.593/2012

Autoriza as instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual a instituir

programa de monitoria para alunos matriculados na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  instituições  de  ensino  mantidas  pelo  poder  público  estadual

autorizadas a instituir programa de monitoria destinado aos alunos de ensino médio.
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Art.  2º  -  O  programa  de  monitoria  consistirá  em  ato  educativo  escolar

supervisionado,  desenvolvido  no  ambiente  escolar,  visando  à  preparação  dos

educandos para o trabalho produtivo, sendo considerado estágio não obrigatório e

devendo observar as regras dispostas na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro

de 2008.

Art.  3º -  Os objetivos do programa são a melhoria do processo de ensino e de

aprendizagem e o incentivo à formação docente, envolvendo professores e alunos na

condição de orientadores e monitores.

Art.  4º  -  É  condição para o início e execução do programa de monitoria  a sua

previsão expressa no projeto pedagógico da instituição de ensino.

Art. 5º - Caberá a cada instituição de ensino elaborar o regulamento do programa

de monitoria, o qual deverá observar as normas de estágio constantes na Lei Federal

nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como as seguintes diretrizes:

I  -  designação  de  professores  para  o  desempenho  da  função  de  orientadores,

cabendo a eles orientar e supervisionar os alunos participantes do programa;

II  - utilização de processos seletivos públicos pautados em critérios objetivos de

merecimento  para  a  seleção  dos  alunos  que  irão  desempenhar  as  funções  de

monitores, com preferência para o rendimento escolar;

III - destinação, preferencialmente, das atividades da monitoria para o atendimento

dos alunos que possuam dificuldades de aprendizado e rendimento escolar abaixo

das expectativas;

IV -  concessão aos monitores de bolsa ou outra forma de contraprestação bem

como de auxílio-transporte.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2012.

Rômulo Veneroso

Justificação:  É fato inquestionável  que o sistema de ensino estadual  caminha a

passos  largos  rumo  ao  progresso;  no  entanto,  ainda  é  possível  aprimorar  esse

sistema  de  ensino  da  rede  pública  copiando  projetos  de  sucesso  já  existentes,

inclusive  de  escolas  particulares  mineiras.  Diante  disso,  faz-se  necessária  a

apresentação deste projeto, no intuito de trazer inovação à rede de ensino.
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É necessário destacar que nos termos do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal

de 1988, é da competência concorrente entre a União, Estados e Distrito  Federal

legislar sobre educação. Desta forma, cabe à União editar as normas gerais e aos

Estados suplementá-las, editando leis estaduais que, em observância às diretrizes

traçadas pela norma nacional, regulamentem a educação no âmbito da sua esfera

federativa.

Quanto ao aspecto da competência, não há óbice a que o Estado legisle sobre o

assunto,  criando,  no  âmbito  de  sua  rede  estadual  de  educação,  programa

educacional  consistente  em  trabalho  aprendiz  ou  estágio,  para  os  alunos

matriculados em suas escolas públicas.

Além  disso,  a  criação  de  tais  programas  de  estágio  ou  trabalho  de  aprendiz

configura-se  como  uma  decorrência  lógica  da  autonomia  administrativa  do  ente

federado, ao qual incumbe organizar com exclusividade, no âmbito dos seus órgãos,

as formas de prestação de atividades administrativas indispensáveis para a prestação

de serviços públicos

O ensino decorrente da monitoria é considerado por Heward (1982) o mais intenso

e personalizado de todos  os processos  de ensino-aprendizagem já  estudados.  O

autor  salienta  que  um  professor  não  conseguiria  ensinar  classes  numerosas  ou

heterogêneas dentro da proposta de atendimento individualizado sem um trabalho

integrado com o monitor. A colaboração e a participação faz com que as pessoas se

comprometam mais com as atividades.

- 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 3.594/2012

Declara de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma -, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma

-, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 22 de novembro de 2012.



1491
____________________________________________________________________________

Glaycon Franco

Justificação: A Liga Ecológica Santa Matilde - Lesma -, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade cultural,

visando a coletar e difundir conhecimentos sobre questões sociais e de ética ligados

à promoção humana, aprofundar temas ligados a política, cultura, história, turismo e

meio ambiente e promover e apoiar ações de promoção social.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo aos meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.833/2012, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Academia Mineira de Letras do Triângulo Mineiro pelos

50 anos de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  3.834/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  Federaminas  pela  realização  do  XV  Congresso  das

Associações  Comerciais  e  Empresariais  de  Minas  Gerais,  ocorrido  de  8  a  11  de

novembro, em Araxá. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  3.835/2012,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Banda Euterpe Fraternidade, de Brasília de Minas, pelos 104

anos de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  3.836/2012,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Ministro Joaquim Barbosa por sua posse no cargo de

Presidente do Supremo Tribunal Federal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.837/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o Inatel pela conquista do Prêmio Finep de Inovação

2012  -  Região  Sudeste  -,  na  categoria  Instituição  de  Ciência  e  Tecnologia.  (-  À

Comissão de Educação.)

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero apenas dar ciência a esta Casa

de que estou apresentando requerimento na Comissão de Esportes para que seja

discutida a ação judicial que finalmente foi comunicada à sociedade no dia de ontem.

A Justiça Federal de Belo Horizonte decretou a indisponibilidade de bens do escritório

de arquitetura que elaborou o projeto de reforma do Estádio Mineirão. Há mais de

cinco pessoas diretamente envolvidas nas obras, funcionários estaduais do Deop. Os

Deputados devem se lembrar de que, em razão de uma denúncia, o próprio Tribunal

de Contas do Estado, por meio de sua assessoria técnica, fez auditoria nas obras do

Mineirão. Entre as irregularidades - obras pagas e não realizadas, superfaturamento

-,  uma  delas  se  destacava:  a  contratação  de  um  projeto  básico  de  arquitetura  e

engenharia no valor de R$17.800.000,00. Na verdade, para se ter ideia de como esse

preço  está  muito  acima  do  mercado,  o  escritório  do  arquiteto  Oscar  Niemeyer,

renomado mundialmente, foi contratado para fazer o mesmo projeto de três prédios

na  Cidade  Administrativa,  no  valor  de  R$6.000.000,00.  Agora,  para  reformar  o

Mineirão, contratam um escritório que cobra quase três vezes mais. Há muitas coisas

estranhas  nesse  processo.  Esse  mesmo escritório  sublocou  uma empresa  alemã

para realizar  parte do trabalho,  escolhida sem licitação, por  notória  especialidade.

Sabe-se lá por que essa empresa, que trabalha em outros três Estados, passou a

colaborar com esse escritório. Os recursos saem do governo do Estado e vão para a

Alemanha.  É  preciso  averiguar  por  que  houve  essa  sublocação.  O  fato  é  que  a

Justiça  Federal  decretou  a  indisponibilidade  dos  bens.  Repito  que  a  assessoria

técnica do Tribunal  de Contas já havia feito uma auditoria  constatando equívocos

durante  o  procedimento  de  contratação  da  empresa,  além  de  várias  outras

irregularidades. O governo sempre faz propaganda de que a obra do Mineirão será

rápida e está indo bem. Isso não tem nada a ver. Não é porque ela está rápida e

dentro do prazo estabelecido que tudo pode ser feito. Vimos isso há muito tempo. O

Deputado  Antônio  Júlio  esteve  no  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  pegou  toda  a
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documentação  e  trouxe  essa  denúncia  para  cá.  Agora  averiguaram  que a  nossa

denúncia estava correta do ponto de vista jurídico. Estão indisponíveis os bens do

escritório  e  de  diversos  representantes  do  governo  do  Estado  dentro  do

Departamento de Obras Públicas. Portanto, esse é um ponto do Tribunal de Contas.

Fomos ao Ministério Público do Estado e fizemos também essa denúncia, mas não

houve ação. Sendo assim, estamos fazendo aqui uma cobrança ao “Dr. Aeceu”, do

Ministério Público do Estado: queremos saber o porquê de nada ter sido feito, apesar

de o relatório do Tribunal de Contas ter sido entregue ao Ministério Público. Já o

Ministério  Público Federal,  por meio de três Procuradores - incluindo o Dr.  Álvaro

Souza Cruz -, entrou com a ação e agora foi vitorioso. O Juiz não só bloqueou os

bens,  mas  também  está  entrando  com  processo  por  improbidade  administrativa.

Portanto, Sra. Presidente, nós, da Bancada do PT e do PMDB, estamos entrando

com uma solicitação na Comissão de Esporte para que isso seja averiguado. Que

sejam  convidados  para  participar  da  reunião  os  representantes  do  governo e  do

Ministério Público, para sabermos como anda a obra do Mineirão, não apenas em

relação a essa questão do escritório, mas também no tocante a outras irregularidades

que  foram  apontadas  pelos  técnicos  do  Tribunal  de  Contas.  Também  estamos

solicitando  aos  Conselheiros  do  Tribunal  de  Contas  que  apressem  a  análise  do

relatório que lá se encontra. Sra. Presidenta, muito obrigado e desculpe-me, pois a

Deputada Liza Prado estava com a palavra. É que eu precisava dar ciência disso. Foi

uma denúncia que fizemos na época, mas, infelizmente, o governo fez ouvido de

mercador e não quis escutar, como também não quis nos ouvir no caso do prédio do

Ipsemg, que também se tornou inviável. Às vezes, trazemos à tribuna um assunto,

mas ele é desconsiderado por ser apresentado pela Oposição. Mas é bom que o

governo fique atento àquilo que falamos, afinal é nossa obrigação averiguar as ações

do governo. Muito obrigado, Sra. Presidenta.

Registro de Presença

A Sra. Presidente (Deputada Rosângela Reis) - A Presidência registra e agradece a

presença, nas galerias, de alunos de 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual

Professor Bolivar de Freitas, de Belo Horizonte, e de seus professores.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Sra. Presidente,  antes de fazer meu pronunciamento,

gostaria de conceder uns segundinhos ao meu amigo João de Deus.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputada Liza Prado, agradeço-lhe, já que a

Presidência concedeu a palavra, pela ordem, ao Deputado Rogério Correia, e não a

concedeu a mim.

Na  verdade,  isso  já  era  esperado,  pois  a  Oposição  vem  torcendo  para  que  o

Mineirão não fique pronto. É a obra mais adiantada. Desde o início, eles torceram

para que o Mineirão não ficasse pronto.  Novamente,  o mesmo Procurador  Álvaro

Souza  Cruz;  o  mesmo que,  na  semana passada,  recebia  em  Belo  Horizonte  um

repórter  de  uma revista  nacional  tentando entregar  documentos;  o  mesmo Álvaro

Souza  Cruz  que,  em  1995,  tornou  os  bens  do  ex-Governador  Eduardo  Azeredo

indisponíveis. Por quê? Os Estados e órgãos federais poderiam ocupar os imóveis da

extinta  LBA. O Governador  Azeredo solicitou  um imóvel  -  que,  aliás,  fica aqui  ao

nosso lado, na Rua Martim de Carvalho - para ser ocupado pela Secretaria de Estado

do Trabalho, Assistência Social, Criança e Adolescente. Hoje esse imóvel foi cedido

pelo governo e está com a Assembleia Legislativa. Porém, o que fez o Procurador

Álvaro Souza Cruz? Ele pediu a indisponibilidade dos bens do Governador porque

este havia solicitado ao Presidente Fernando Henrique Cardoso um imóvel para uma

Secretaria de Estado. A Justiça concedeu a indisponibilidade de bens.

Agora, novamente se vê a perseguição ao PSDB. Como Presidente Municipal do

PSDB  conversarei  com  o  Presidente  Estadual  desse  partido.  Solicitaremos  ao

Conselho Nacional do Ministério Público que seja apurada essa perseguição. Temos

os vídeos e as fotos do Procurador recebendo a revista e entregando os documentos.

Essa é a torcida,  uma torcida contra Minas Gerais.  Eles  ficam esperando chover,

esperando que o Mineirão não dê certo, e chamam os Procuradores na tentativa de

encontrar algo.

É o Procurador Álvaro Souza Cruz novamente. Ele já tornou indisponíveis os bens

de Eduardo Azeredo, agora quer fazer o mesmo com os bens de todos os que estão

à frente da obra do Mineirão,  que é uma obra belíssima -  a Fifa até veio aqui e
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reconheceu que Minas Gerais está à frente. Mas a Oposição não se contenta. São

adoradores do caos, gostam de dizer que Minas está quebrada. E Minas toca uma

obra desse vulto. Eles se juntam ao mesmo Procurador para perseguir o PSDB, para

perseguir o governo do Estado, que não é apenas do PSDB, mas de vários partidos,

é reconhecido pela população como um governo que planeja.

Já  explicamos  aqui  várias  vezes.  Por  que  custou  mais,  Deputada  Liza  Prado?

Porque é um governo que planeja. Veja a diferença entre o que foi gasto no Mineirão

e  o  que  foi  gasto  no  Maracanã.  Não  é  como o  Itaquerão,  que  foi  dado  para  o

Corinthians. Dinheiro público para construir  um estádio para o Corinthians!  E vem

aqui a Oposição falar de Minas Gerais! É dinheiro para construir um estádio público,

para todos os clubes. O governo do PT deu dinheiro para o Corinthians e agora dá

mais 31 milhões da Caixa Econômica Federal.

Desculpe tomar o seu tempo. Na verdade, eu queria a palavra pela ordem. Por que

a  palavra  foi  concedida  ao  Deputado  Rogério  Correia,  pela  ordem,  e  não  foi

concedida também ao PSDB?

Quero agradecer-lhe. Desculpe-me por ter tomado tanto o seu tempo. Lamento que

a Oposição se junte com Procuradores Federais, com essas cartas marcadas para

perseguir os gestores em Minas Gerais e torcer contra o Mineirão e contra Minas

Gerais.

A Deputada Liza Prado* - Deputado João Leite, peço ao senhor que permaneça

aqui, porque apenas farei a leitura de um comunicado. Vou conceder o restante do

meu tempo ao senhor e ao Deputado Rogério Correia, para continuarem o debate.

O Deputado Rogério Correia* - Peço apenas 1 minuto, porque realmente precisarei

sair. Serei rápido, não vou polemizar. Apenas fiz uma denúncia que a Justiça apurou.

A Deputada Liza Prado* - Queria defender os trabalhadores da Cemig hoje.

- Cruzam-se apartes.

O Deputado Rogério Correia* - Serei rápido.

A Deputada Liza Prado* - Está bem, concedo a V. Exa. 1 minuto.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Só acho que o argumento “rouba, mas

faz”  não deveria  ser  justificado.  Ninguém  está  contra  a  obra  do  Mineirão,  isso  é

sofisma do Deputado João Leite.  É  um  raciocínio  tão  curto,  parece  que  tem  um
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neurônio só. Se você denuncia aqui que a obra está superfaturada, você é contra...

- Cruzam-se apartes.

O Deputado João Leite (em aparte)* - É Maluf, a quem vocês estão ligados.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Ligado  ao  Deputado  Alberto  Pinto

Coelho, que é do PP e é Vice-Governador.

O Deputado João Leite (em aparte)* - O Maluf está ligado a vocês, vocês estão

abraçando...

- Cruzam-se apartes.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - V. Exa. quer falar do Maluf? Lembre-se

de que o Maluf é do PP, que é o partido do Vice-Governador do Estado, que aqui faz

aliança.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Ligado a vocês. Quem rouba...

- Cruzam-se apartes.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  O  Vice-Governador,  o  Maluf  e  o

Governador Anastasia. E aqui apoia o Aécio Neves e o PSDB. V. Exa. é coligado com

eles, com o Maluf aqui em Minas, com o partido dele.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Vocês estão ligados.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - V. Exa. poderia esperar que eu fale. V.

Exa. é que veio aqui dizer que somos contra a obra do Mineirão. Vê se pode! Não

somos nós, é a Justiça que está dizendo que há algo errado, que foram pagos 17,8

milhões  sem licitação.  E o  governo diz que somos contra o  Mineirão.  Isso  é um

sofisma, é ter um neurônio só, é não compreender que é preciso fazer a obra dentro

dos parâmetros legais.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Respeite-me, Deputado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Estou respeitando.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Respeite-me.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - V. Exa. é que não me respeita e não me

deixa falar.

O Deputado João Leite (em aparte)* - O senhor ataca as pessoas, Deputado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Não estou atacando. V. Exa. é que me

atacou e disse que eu era contra o Mineirão.
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- Cruzam-se apartes.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Eu nem falei o nome de V. Exa.

- Cruzam-se apartes.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - O seu ódio ao PT, Deputado João Leite,

é tão grande que V. Exa. não escuta, não é capaz de escutar.

- Cruzam-se apartes.

O Deputado  Rogério  Correia  (em aparte)*  -  Vou terminar.  Devolverei  a  palavra

rapidamente.

Não tem nada disso. O que estamos fazendo aqui é a constatação de que algo

errado foi feito. Isso não significa que alguém seja contra a obra. É evidente, qualquer

um compreende isso, a não ser que tenha muita má vontade.

A Justiça acatou a denúncia feita. Mas o PSDB tem mania de descaracterizar, diz

que quem faz denúncia não presta. É grave o que ele está falando sobre o Dr. Álvaro

Souza Cruz, Procurador-Geral. O Dr. Álvaro é uma pessoa de bem, trabalha e é muito

reconhecido no Ministério Público, ao contrário do que aqui ele disse.

Mas,  para  não  entrar  no  assunto  da  notícia  e  do  que  foi  feito  de  errado,

desqualificam-se as pessoas. É uma outra técnica de sofisma. Não adianta sofismar.

É preciso responder à denúncia.

A Deputada Liza Prado* - Concedo aparte ao Deputado João Leite. Depois faço o

meu pronunciamento.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado. Lamento, pois é recorrente o

ataque às  pessoas.  Não conseguem ficar  no  campo das ideias,  dos argumentos.

Atacam-se as pessoas. Se existem aqui professores de sofisma não é este Deputado

nem é o meu partido. Ao contrário, o meu partido tem demonstrado transparência. Se

temos  um  gasto  maior  com projetos,  é  porque se  planeja.  É  diferente  de  outros

governos, que, no meio da situação, têm de ir  fazendo as coisas. Ao contrário,  o

governo de Minas, não apenas o PSDB, é importante dizer  isso, os  partidos que

compõem este governo planejam e por  isso são reconhecidos pela  população de

Minas Gerais.

Repito: é o mesmo Procurador que indisponibilizou os bens do Governador Eduardo

Azeredo em 1995. Portanto, queremos efetivamente que seja tudo apurado. Temos
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interesse na apuração de tudo. Se a Justiça acatar, tudo bem. Ela acatou em 1995.

Ficaram  por  vários  meses  indisponíveis  os  bens  do  Governador,  ele  não  podia

contratar nada. A Justiça, depois, entendeu que era perfeito o pedido dele para que

um imóvel do governo federal fosse utilizado por uma secretaria de Estado. Estamos

lembrando  isso.  Agora  também  ocorre  o  mesmo.  A Justiça  pode  acatar,  mas  os

documentos serão mostrados. Será demonstrado que o governo de Minas age com

transparência  e  lisura.  Muito  obrigado.  Desculpe  ter  tomado  tanto  o  seu  tempo,

Deputada Liza Prado, tão generosa.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Eu  é  que  agradeço.  Gosto  do  debate.  Só  farei  o

pronunciamento. Se querem continuar com o assunto, terei o maior prazer em ceder

esse tempo.

Quero  fazer  um  comunicado  à  população  em  nome  dos  trabalhadores  do

Sindieletro  de  Minas  Gerais.  Os  trabalhadores  da  Cemig  realizam  hoje  uma

paralisação de 24 horas. Todos já conhecem a minha luta na defesa dos funcionários,

dos trabalhadores, de uma energia com preços módicos, com qualidade.

Eles  escreveram  aqui  um  comunicado.  Acho  importante  dar  voz  a  esses

trabalhadores. Portanto, gostaria que ficasse registrado nos anais desta Casa o meu

apoio, o empenho no sentido de tentar colaborar para que possamos evitar greves.

Sabemos que os trabalhadores estão em campanha salarial. O texto deles diz o

seguinte: (- Lê:)

“Estamos em campanha salarial, e a Cemig só propôs reajuste abaixo da inflação e

quer retirar direitos dos eletricitários. Para piorar,  a empresa já diz que vai demitir

trabalhadores. A população de Minas também vai ficar no prejuízo, já que a empresa

anunciou, ainda, que vai cortar investimentos em Minas. O que a população pode

esperar dos serviços de energia se a Cemig reduzir  os  investimentos e continuar

passando lucro alto para os acionistas? Não vai sobrar quase nada do lucro para ser

investido nos serviços prestados à população. O lucro da Cemig este ano vai ser

superior a R$ 2,4 bilhões. Mas cerca de 90% desse dinheiro vai ser distribuído entre

os acionistas da empresa, ou seja, vai ter pouca grana para melhorar a qualidade do

serviço. A falta de manutenção preventiva na rede elétrica vai aumentar ainda mais a

demora na religação da luz quando houver queda de energia. Com mais terceirização



1499
____________________________________________________________________________

dos serviços, a empresa vai agravar o risco de acidentes fatais com trabalhadores.

Hoje já morre um eletricitário a cada 45 dias, e a maioria das vítimas de acidente de

trabalho é de trabalhador terceirizado”.

A Cemig tem centenas de trabalhadores que lutam para reduzir custos. Eles têm

uma proposta: “Que a empresa economize com a redução dos cargos de chefia e

com a distribuição menor de lucro para os acionistas”.

Particularmente,  defendo  uma  distribuição  menor  dos  lucros,  que  vão  para  o

exterior, para os acionistas.

Continuam: “Queremos que a Cemig funcione para atender melhor ao consumidor

mineiro e não demita seus trabalhadores. Que o lucro da empresa fique em Minas

Gerais, promovendo o desenvolvimento do Estado”.

Creio que a Cemig, Presidenta Rosângela Reis, é uma empresa respeitada, mas

percebemos que a qualidade dos serviços, no passar dos anos, vem caindo. Temos

cada vez mais um tempo de espera na religação de energia quando há quedas. Há

ainda a morte de um trabalhador a cada 40 a 45 dias, porque não há o treinamento

nem a capacitação. Quando há capacitação, gasta-se mais.

Ou seja, por um lado, não têm servidores públicos, pois acham que o custo do

servidor efetivo, admitido por concurso público, é maior; por outro, não capacitam os

seus servidores e acabam terceirizando o serviço, que fica precário, além de levarem

a vida de muitos pais de família, que falecem exatamente por não terem treinamento

nem o equipamento necessário para desempenhar o trabalho.

Também o povo mineiro tem o direito de ter redução na conta de energia. A Dilma

apresentou algumas propostas, mas o absurdo é que os acionistas da Cemig e de

outras  concessionárias  entendem  que  seu  direito  de  não  renovar  a  concessão  é

inalienável.  Percebemos  que  estão  querendo  tirar  dos  consumidores  mineiros  o

direito, concedido a todo o povo brasileiro, de ser ressarcido e ter redução na conta,

com a diminuição da carga tributária.

Aproveito para elogiar o trabalho do Deputado Federal Weliton Prado, que faz parte

da comissão especial que analisa a medida provisória e que chegou à conclusão de

que,  se  acham  que  a  concessão  não  está  dando  lucro,  que  a  passem  para  os

cuidados  do  governo  federal.  Não  sei  se  ele  cuidará  tão  bem,  mas  sei  que  o
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consumidor ao menos poderá ter uma energia mais barata. Sabemos que há muitos

profissionais capacitados e sérios, mas os servidores da Cemig sofrem todos os dias

com a falta de condições de trabalho, gerando um lucro que vai para fora, não para

os  trabalhadores.  Portanto,  deixo  o  meu  apoio  à  sua  luta,  desejando  que  essa

campanha salarial traga benefícios para a categoria e que os trabalhadores, neste dia

de  reflexão,  decidam  de  fato  lutar  por  melhores  condições  de  trabalho,  o  que

certamente fará com que nós, consumidores, tenhamos uma energia melhor.

Não  bastava  terem  surrupiado  o  nosso  dinheiro,  com  os  mais  de

R$7.000.000.000,00 que essas concessionárias roubaram do povo brasileiro e que

elas  não querem devolver!  Isso está  na  Justiça,  mas,  com base naquela  fórmula

errada de computar e retirar o dinheiro do consumidor,  agora não querem fazer o

ressarcimento. Como se não bastasse isso, a nossa é uma das energias mais caras

do Brasil. Aqui, o consumidor paga muito caro, com os 35% de impostos embutidos

na nossa conta. É preciso reduzi-los. O povo não aguenta mais! Queremos energia

com  qualidade!  Deixo  o  meu  apoio  aos  funcionários  da  Cemig  e  ao  Sindieletro,

torcendo para que tenham sucesso em sua campanha salarial, porque a demanda é

justa. Temos de defender a empresa pública, mas também e, principalmente, quem

traz riqueza para este país, porque 90% dos bilhões que a Cemig arrecada vão para

os acionistas no exterior. Vão para fora, quando deveriam ficar aqui, para termos mais

investimentos e melhorar a qualidade da nossa energia.

Sabemos que muitos Municípios estão com iluminação precária e demoram meses

até  para  trocar  uma lâmpada.  Quem  é  prejudicado  com  isso  é  o  povo  mineiro.

Portanto, desejo que a campanha salarial do Sindieletro tenha êxito. Que eles tenham

coragem  e  força  para  lutar  e  que  a  Cemig  pare  de  perseguir  os  trabalhadores

sindicalizados  que  estão  na  luta  em  defesa  da  categoria,  como  fez  com  um

sindicalista em Uberlândia, que foi demitido. Muitos conseguiram voltar, mas apenas

por meio de ação na Justiça. Não é possível que sempre tenhamos de recorrer à

Justiça para ver respeitado o nosso direito. Nem os Deputados da base do governo

aguentam mais tanta reclamação sobre a Cemig. E não é só sobre a Cemig; também

sobre a Copasa, que vende água a preço de vinho.

Ninguém  merece  isso,  Duarte  Bechir,  que  é  um  defensor  do  governo,  que,
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reconheço,  tem muitos  avanços.  Mas  essas duas  empresas -  Cemig  e  Copasa -

sangram o bolso do consumidor e deixam cidades lamentando e sofrendo com as

dificuldades.  Ninguém  aguenta,  Duarte  Bechir,  água  a  preço  de  vinho  e  energia

assassina. Em Conquista, uma cidade perto de Uberlândia e próxima a Uberaba, uma

criança de um ano e quatro meses teve um problema gravíssimo e está correndo o

risco de ficar cega, em função da água que caiu em seus olhos quando ela brincava

com uma mangueira.  A água queimou ou seus  olhos e  ela pode perder  a visão.

Correram com a criança para o oftalmologista, e sabem o que foi? Soda cáustica.

Não foi só essa família que teve problemas, mas várias. Muitas pessoas queimaram o

rosto ou a mão, quando abriram o chuveiro. Mas quando pediram a colaboração da

Copasa, porque a culpa foi da água da torneira, foram maltratadas. A Copasa ainda

por cima maltratou as vítimas. É esse descaso, esse desrespeito ao nosso povo que

não podemos permitir.

Obrigada, Sra. Presidenta. Essas situações acontecem. Deve ter ocorrido erro, a

Polícia  Civil  está  analisando  esse  caso  de  Conquista.  Aliás,  o  programa  de  TV

“Balanço Geral”, de Uberlândia, fez uma matéria informativa muito boa. O Anjos, que

é o nosso repórter,  realmente  mostrou  o  sofrimento  daquelas  famílias.  Imaginem,

você chegando cansado em casa, vai tomar banho e, ao abrir a torneira do chuveiro,

de repente tem seu rosto queimado, provavelmente por soda cáustica, em vez de

água? Houve negligência, não devem ter preparado servidores para prestar o serviço.

Algo  aconteceu,  talvez  algum  produto  que  tem  de  ser  colocado  na  água.  Não

sabemos o que aconteceu, mas a lei de concessão pública fala da necessidade de

tratar o servidor com humanidade, com respeito,  principalmente em momentos de

sofrimento.  Quando  ocorrem  grandes  tragédias,  as  pessoas  que  estão  no  posto

público têm obrigação de tomar  cuidado com a  língua e com o jeito  de tratar  as

pessoas, porque o sofrimento é demais, o povo não aguenta.

Agradeço,  Sra.  Presidenta,  por  me conceder  esse  minuto  para  concluir.  Quero

deixar  aqui  o  meu  apoio  para  que  haja  sucesso  nessa  campanha  salarial  dos

trabalhadores da Cemig. Gostaria de dizer que esta Deputada apoia os trabalhadores

e as trabalhadoras e, principalmente, o povo mineiro, que não aguenta mais ver seu

bolso sangrando, com omissão, com descaso e com recursos que vão para acionistas
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no  interior  e  não  são  investidos  na  qualidade  de  serviços  para  atender  bem  o

consumidor  mineiro.  Portanto  fica  aqui  a  minha torcida  para que  essa campanha

salarial tenha êxito.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sra. Presidente, demais Deputados e Deputadas,

senhoras e senhores que nos assistem pela TV Assembleia, hoje trago aqui alguns

temas  importantes.  Começarei  com  um  que  é  reflexo  direto  das  eleições  que

terminaram agora, no mês de outubro. Acho que a classe política brasileira enfim

compreendeu a importância fundamental de tomar medidas reais e concretas para a

tão falada, cantada em verso e prosa, reforma política sair não do papel, porque nem

no papel ela está, mas pelo menos do pensamento, do quantitativo expressivo de

Deputados Federais e Senadores que compõem o Congresso Nacional.

Percebemos nitidamente que o empresariado brasileiro recuou no que diz respeito

ao financiamento privado das campanhas públicas. Notamos que esse desencontro

de eleições a cada dois anos é altamente inexplicável para as pessoas que querem

ver programas sociais de governo nas três esferas, seja federal...

O Deputado João Leite (em aparte)*  -  O governo acaba de liberar uma nota à

imprensa em relação à questão do Mineirão. Diz a nota: ”Em primeiro lugar, trata-se

de uma decisão liminar da Justiça Federal, portanto o mérito da ação ainda não foi

analisado”. Então, ela é provisória, não há decisão ainda.

“Vale esclarecer que o arquiteto Gustavo Penna foi contratado conforme prevê a lei

federal de licitação, por meio de comprovação de notório saber e especialização. No

início de 2011, um relatório do Tribunal de Contas da União destacou o detalhamento

do projeto arquitetônico básico do Mineirão, que reuniu 1.176 pranchas contendo a

descrição de 48 itens.” Esse é um governo que planeja.

“Em novo relatório apresentado ao governo de Minas esta semana, o TCU, mais

uma vez, reconhece a celeridade e a lisura da obra do Mineirão ao afirmar que 'a obra

do Estádio do Mineirão é a 2ª com maior  índice de realização, seu andamento é

considerado  normal  pelo  BNDES,  e  as  informações  aqui  relatadas  não  apontam

desvios ou irregularidades'.”
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Essa é  a  nota  do  governo.  Portanto,  isso  é  jogo político-partidário.  É  interesse

político, interesse da Oposição, tentar desmerecer a obra do governo do Estado, a

nossa obra, desta base do governo, que estaremos apoiando. Acabo de falar com o

Presidente estadual do PSDB, Deputado Pestana, e ele já diligencia para entrarmos -

estamos analisando isso - no Conselho Nacional do Ministério Público, para que o

Procurador  Álvaro Souza Cruz explique essa nova investida  contra o governo do

Estado. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Aproveitarei este preâmbulo para fazer um alerta a

todos os que nos assistem. Essas questões de denúncias  apresentadas  nas três

esferas  de  governo  -  municipal,  estadual  ou  federal  -,  se  acessarem  o  “site”  do

Tribunal  de  Contas  da  União,  Deputado  João  Leite,  verificarão  a  quantidade  de

solicitações que o Tribunal de Contas da União faz para paralisar obras do PAC por

denúncias  de  irregularidades.  Então,  denúncias  de  irregularidades  existem  aos

montes, nas três esferas do governo, federal, estadual e municipal, mas o importante

é  quando  a  Justiça,  na  esfera  final,  dá  sua  determinação,  quando,  no  final,  ela

informa se houve dolo ou não. Então, temos de ter muita cautela com a atitude de

ficar  fazendo  discurso,  inflamando  e  dizendo  que  estão  apresentando  essas

denúncias  porque,  repito,  quem acessar  o  “site”  do  Tribunal  de  Contas  da  União

verificará que aqui os Conselheiros determinaram a paralisação de inúmeras obras do

PAC por  verificação de irregularidades  nas licitações desse processo.  Então,  não

venha a Oposição aqui  na Casa fazer  chuva apenas com o Procurador que está

fazendo a denúncia. Vamos aguardar o resultado final de quem tem condições de

julgar.

Continuando o  raciocínio  anterior,  quero alertar  que essas eleições a cada dois

anos  realmente  trazem  um  prejuízo  enorme  para  a  Nação,  portanto  já  estamos

criando  uma  comissão  para  visitarmos  os  ilustres  congressistas  e  motivarmos  o

governo  federal  para  que  tenhamos  eleições  casadas  nos  três  níveis  do  âmbito

federativo. Entendemos que a população hoje está altamente instruída e qualificada

para  poder  realmente  fazer  essa  votação,  acabar  com  a  reeleição  na  esfera  do

Executivo e promover eleições a cada cinco anos. Este é o nosso pensamento.

Simultaneamente a isso, queria fazer um alerta público. Em nosso entendimento,
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está faltando planejamento de longo prazo por parte do governo federal. A vocação

nacional atual está enfatizando cada vez mais a improvisação, que, aliada ao jeitinho,

apaga  incêndios  ou  resolve  questões  pontuais.  É  o  que  se  viu  nas  medidas

emergenciais tomadas para enfrentar  a crise que afeta tanto nações ricas quanto

pobres e, consequentemente, a Nação. A indústria brasileira, que perde mercados e

reduz a participação no PIB, foi beneficiada, sim, mas com incentivos dados apenas a

certos segmentos. A medida constituiu tentativa desesperada de evitar quedas mais

acentuadas no segmento que oferece os empregos de melhor qualidade no País;

porém, a reação foi tímida. As iniciativas atuais que requentam o governo atual em

comparação  com  o  anterior  não  tiveram  o  mesmo  efeito  porque,  naquela

oportunidade,  a  sede  de  consumo  era  maior  do  que  no  presente  momento.  As

famílias, meus amigos, estão endividadas. Boa parte destina reservas para pôr as

contas no azul.  As compras que faziam a festa das classes C e D não têm tido

atualmente resposta semelhante. A queda dos juros, bem-vinda, repito,  não tem o

poder de, sozinha, incrementar a produção. Não há como adiar soluções conhecidas,

mas que estão sendo negligenciadas. O investimento maciço na infraestrutura não só

dará oxigênio à economia, mas poderá abrir postos de trabalho aptos a manter a taxa

salarial pelo menos nos níveis em que se encontra.

O Estado sozinho provou ser incapaz de fazer frente aos desafios. Foi recorrer à

iniciativa  privada.  O balanço das  ações  do PAC apresenta  dados  discutíveis:  ora

apresenta  evolução,  ora  apresenta  desaceleração.  Portanto,  é  necessário  que  o

governo federal planeje melhor as suas ações, as quais trazem sérios reflexos.

Como disse ontem, neste Plenário, o que estamos vendo, Sra. Presidente, é que o

governo federal está adotando um processo antigo, da Idade Média, quando existiam

suseranos e vassalos. Suseranos eram os poderosos,  que detinham o poder  nas

mãos, com a mão direita, eles determinavam. Os vassalos eram os que obedeciam,

que dependiam das ordens dos suseranos. O governo federal,  com a mão direita,

como um suserano, concede o dinheiro a juros altíssimos da dívida pública brasileira

e, com a mão esquerda, oferece dinheiro com juros mais baixos. Criam uma situação

comparada ao feudalismo na nação brasileira, em que o governo federal, suserano,

determina aos vassalos:  “Obedeçam,  porque quem tem o dinheiro nas mãos é o
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poder  central,  quem  tem  condições  de  fazer  acontecer  sou  eu,  o  suserano”.  Aí,

vassalos  brasileiros,  Estados e Municípios,  ficam com o pires  nas mãos,  pedindo

ajuda financeira para resolver problemas específicos,  Deputada Rosângela Reis e

Deputado Carlos Pimenta, como problemas das áreas da saúde, da educação e da

infraestrutura, os gargalos brasileiros.

Estamos a poucos dias da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, e onde

está  o  tão  falado  puxadinho  de  Confins?  A  Oposição,  por  meio  dos  discursos

inflamados  feitos  aqui,  pinta  o  Brasil  como  se  fosse  um  paraíso.  Parece  que  o

governo federal é a panaceia para todos os males, a solução de todos os problemas,

mas os Governadores, os Prefeitos e as Prefeitas têm dificuldades para fechar as

contas. Como disse aqui, é uma aritmética que não fecha. Empresto-lhe dinheiro a “x”

por  cento  ao  mês,  depois  lhe  empresto  a  “x”  dividido  por  cinco  por  mês.  Quem

consegue me explicar aritmeticamente essa conta? Quem? Professores do curso de

aritmética, tentem explicar isso aos pais dos alunos. Portanto, não me venham dizer

aqui que está tudo as mil maravilhas. Fizeram coisas boas? Sim. Vamos ser sinceros,

fizeram,  como o  nosso  governo também  faz.  Pintam  Minas  Gerais  como se  não

tivéssemos feito nada aqui.

Desta tribuna, quero mandar um abraço ao Governador Anastasia, a toda a sua

equipe  de  governo,  a  seus  Secretários,  ao  nosso  Vice-Governador,  Alberto  Pinto

Coelho e, sobretudo, ao Senador Aécio Neves, como, às vezes, bem fala o Deputado

João Leite, o mais querido, o nosso líder, que transformou Minas Gerais, fez de Minas

um Estado com condições de realizar obras que estavam sendo prometidas havia

muitos anos. Ele transformou Minas Gerais, foi reeleito, reconduzido ao cargo pela

população mineira.  Mas,  quando a Oposição fala, ela diz que está todo o mundo

errado: Ministério Público, Judiciário, imprensa e povo. Não consigo entender isso,

Deputado  Bosco.  Deputado  Luiz  Henrique,  fico  assustado  quando  ouço  esses

pronunciamentos. Aécio Neves foi eleito e tomou posse em 2003; depois foi reeleito

no primeiro turno com uma votação expressiva.  Anastasia  foi  eleito.  Aécio elegeu

Itamar Franco Senador de Minas e também Eliseu Resende

Ele foi eleito e tomou posse em 2003. Depois foi reconduzido, no primeiro turno,

com votação expressiva. Anastasia foi eleito. Aécio elegeu Itamar Franco, Senador de
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Minas; elegeu Eliseu Resende, e foi eleito Senador de Minas. A população mineira

está errada? O Ministério Público, a Justiça, está todo o mundo errado. Os únicos

certos  são  eles,  que  fazem  a  oratória,  lamentavelmente,  às  vezes  para  ofender

Deputados, usando de fisiologismo, que realmente não condiz com a verdade.

Quero  dizer  que  respeito  muito  o  Deputado  João  Leite,  considero  V.  Exa.  um

homem íntegro, um homem sério,  um homem de bem e inteligente. A questão de

neurônios é muito fácil de explicar. A ciência determina que neurônio é a célula que

faz  o  circuito  de  ligação  do  cérebro  com  os  demais  órgãos.  Se  falta  algum  em

alguém, a pessoa não pode estar viva. V. Exa. está muito bem vivo, é muito bem-

vindo  a  esta  Casa  e  continua  trabalhando  com  determinação,  com  empenho,

honrando os  votos  que recebeu da população mineira,  honrando a sua família  e

honrando os princípios do Evangelho, que V. Exa. defende tanto.

Caros Deputados e Deputadas,  queremos que este Plenário se transforme num

debate de não agressões a pessoas, queremos que este Plenário se transforme num

local de debates, de críticas, mas sem ofensas pessoais. Queremos, sim, no plano da

discussão, apontar defeitos e o que está sendo bom.

Encerro minhas palavras  deixando claro que o  PSDB tem orgulho do  que está

sendo feito em Minas Gerais, o PSDB continuará o caminho de pregar a liberdade de

imprensa e de pregar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão sem jamais

ofender as pessoas, sem jamais denegrir a imagem de qualquer cidadão que seja.

Sra.  Presidente,  cara  Deputada  Rosângela  Reis,  encerro  agradecendo  esta

oportunidade, nesta quinta-feira, nesta tarde maravilhosa, com a presença de vários

Deputados e Deputadas neste Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite*  -  Quero agradecer  ao Deputado Rômulo Viegas e aos

Deputados da base. Queria mesmo conclamar a todos para estarmos muito unidos, a

base do Governador Anastasia e do mais querido, Aécio Neves, pois temos de estar

muito juntos apoiando uns aos outros, porque é lamentável recebermos esse tipo de

manifestação,  como foi  feito  pelo Líder  da  Oposição.  Ainda bem que o Deputado
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Rômulo Viegas me salvou. Como o Líder da Oposição disse que tenho pelo menos

um neurônio, estou vivo. Se não tivesse nenhum, estaria morto. Mas devemos nos

proteger  porque  cada  vez  mais  a  Oposição  fica  violenta,  nervosa,  atacando  o

governo,  atacando  os  Deputados.  Portanto,  é  importante  que  estejamos  juntos

apoiando uns aos outros. Quero agradecer muito ao Deputado Rômulo Viegas pelas

palavras em minha defesa. Muito obrigado.

Lamento  que estejamos  vivendo um tempo como este,  de  grande perseguição,

grande perseguição ao Governador Antonio Anastasia e ao Senador mais querido,

Aécio  Neves,  e  perseguição  aos  Líderes  da  base  do  governo  na  Assembleia

Legislativa. Lamentavelmente, é importante que levantemos isso, especialmente essa

nota que o governo libera para a imprensa, pois é muito clara. O Deputado Rômulo

Viegas, com sua experiência como engenheiro, professor universitário e professor de

cálculo, mostrou a importância e como o Tribunal de Contas da União é rigoroso no

acompanhamento dessas obras.

Mas em alguns dados que estão aqui, dos quais o Líder Duarte Bechir vai tratar, é

interessante vermos um arrazoado que o governo nos encaminha. Foi feita licitação,

sim.  E  quem  venceu  a  licitação  para  o  projeto  do  Mineirão  nem  foi  o  arquiteto

Gustavo Penna, um arquiteto de renome, respeitado.

Quem  venceu foi  uma outra  empresa,  e  ela  contratou  o  escritório  do  arquiteto

Gustavo Penna, que é vencedor em concursos de arquitetura no Brasil e no exterior,

tem vários livros publicados, assim como artigos em revistas nacionais e estrangeiras,

foi ganhador por duas vezes consecutivas do prêmio O Melhor da Arquitetura, e duas

vezes  foi  finalista  do  World  Architecture  Festival.  Expôs  projetos  em  Veneza,  na

Suíça, em Paris, em Madri e no Chile. E quem venceu efetivamente a licitação do

Mineirão foi o escritório de consultoria alemão Ernst & Young. E foi justamente Ernst

& Young que buscou o melhor escritório de arquitetura, do arquiteto Gustavo Penna,

para detalhar esse projeto.

Portanto, há um desespero, Deputado Rômulo Viegas, um desespero da Oposição.

Temos uma Oposição desesperada. Imagine que, na semana passada, o Tribunal de

Contas da União publicou um relatório sobre o Mineirão, e vem a Oposição juntar-se

ao Procurador Federal, Sr. Álvaro Souza Cruz. Novamente Souza Cruz investe contra
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o PSDB, contra o governo do Estado de Minas Gerais. O interessante é que ele

concede uma liminar uma semana depois de o relatório do Tribunal de Contas da

União atestar a lisura do governo de Minas Gerais.

Sei  que  não  é  fácil  para  a  Oposição  nem  para  esse  Procurador  Federal  ficar

torcendo contra  o  Estado de Minas  Gerais.  É  difícil,  porque o  governo de Minas

cercou-se de bons técnicos. Ontem o Governador Antonio Anastasia anunciou um

programa para capacitar os técnicos dos Municípios para que estejam em condições

de fazer bons projetos e uma boa prestação de contas. É isso que o governo de

Minas Gerais está ensinando aos Municípios. Queremos a transparência, queremos a

lisura, e em uma obra como essa, uma obra que é, sem dúvida nenhuma, uma vitrine

do governo de Minas Gerais, o Governador Antonio Anastasia e todos os técnicos

tiveram o cuidado de fazer tudo com muita transparência.

Teremos o estádio entregue ao torcedor de Minas Gerais. Às vezes, é difícil para a

Oposição entender, porque essa Oposição fez o estádio para um time de futebol, fez

um  estádio  para  o  Corínthians  paulista.  É  diferente,  fez  para  “os  mano”.  O  ex-

Presidente  Lula  falou  que não interessava,  que tinha que fazer  o  estádio para  o

Corínthians, para “os mano”. Eles fazem as coisas assim. É diferente do governo de

Minas,  que vai  fazer  o Mineirão para os clubes de Minas Gerais.  O estádio será

utilizado por todos, não apenas por meu time de coração, mas para os times dos

mineiros. Lá acontecerão também os eventos culturais e artísticos.

É assim que se trata a coisa pública, diferentemente do PT, que ontem anunciou 31

milhões da Caixa Econômica Federal para o Corínthians. Por que a Caixa Econômica

Federal vai dar dinheiro para o Corínthians? Ainda se fosse um projeto para todos os

clubes brasileiros. Eu tenho conta na Caixa Econômica Federal, e imagino que vários

de nós tenhamos, deitei-me essa noite e fiquei pensando se tiraria a conta da Caixa.

Não quero que o meu dinheiro seja levado para o Corínthians. Se fosse para distribuir

para as equipes de base dos times de futebol, para investir na formação de novos

atletas, para investir na educação física, em projetos esportivos nas escolas; se fosse

para investir em nossa escola pública - temos uma escola visitando o Plenário da

Assembleia Legislativa nesta tarde.

Já vi que é a Bolivar que está aqui conosco. É uma escola reconhecida. Se fosse
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dinheiro da Caixa para a Bolivar, para a formação de jovens atletas, teria nosso apoio,

mas  dinheiro  para  o  Corínthians,  no  qual  há  atletas  que  recebem  por  mês

R$400.000,00,  R$500.000,00.  R$800.000,00?  Estão  usando  recursos  da  Caixa

Econômica Federal para dar dinheiro ao Corínthians. Foi muito interessante a fala do

Presidente do Corínthians, Deputado João Vítor Xavier. Ele disse: “Esse dinheiro não

tem pai nem mãe, esse dinheiro é do Corínthians, é só para o Corínthians, mano, 'é

nóis' na fita, é o Curingão na fita”. Isso está sendo feito com o dinheiro da Caixa.

A Caixa Econômica Federal, estudantes que aqui estão, é uma banco social, que

deveria estar construindo casas para a população mais carente. E o que faz a Caixa

Econômica  Federal,  por  determinação  do  governo  do  PT?  Coloca  dinheiro  no

Corínthians.  Já  tinham  destinado  recursos  para  o  Estádio  do  Itaquerão.  Agora  o

dinheiro é para os jogadores do Corínthians. Mandem o dinheiro para o Bolivar, para

a educação física e para o ginásio de lá. Construam no Bolivar uma obra para os

estudantes  de  escolas  públicas.  Banco  público  deve  agir  dessa  maneira,  deve

destinar recursos aos alunos que estão nas escolas públicas, que são mais carentes,

que precisam de atenção do setor público; todavia, eles destinam recursos a um time

profissional de futebol.

Esse é um projeto para o Brasil inteiro? Quem sabe o Deputado João Vítor Xavier,

que é tão experiente no esporte, que é jornalista e radialista, possa nos explicar isso.

Talvez seja um projeto para o Brasil inteiro. Quem sabe também receberão recursos o

América, o Cruzeiro, o Atlético, o Vila Nova, o Uberlândia, o Betim Esporte Clube, o

Ideal de Ipatinga, enfim, todos esses times? Talvez eu esteja errado, afinal o PT já

construiu o estádio do Corínthians. Agora os manos receberam R$31.000.000,00 da

Caixa Econômica Federal.

Deputado João Vítor Xavier, o nosso grande radialista e jornalista, vai ajudar-me

nessa minha tentativa de explicar o fato de a Caixa dar esses R$31.000.000,00, além

da construção do estádio do Corínthians. Por favor, Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Boa tarde, caro amigo Deputado João

Leite.  Não  há  explicação.  A  Caixa  Econômica  nada  mais  está  fazendo  que

aumentando ainda mais a disparidade no futebol brasileiro. Corínthians e Flamengo já

recebem três vezes mais que Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, das cotas de televisão.
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O Flamengo, durante anos, falido, sem pagar seus impostos e suas dívidas com a

União, foi patrocinado pela Petrobras. Isso aconteceu durante anos e anos. Lembro-

me  de  que  há  muito  pouco  tempo  Atlético  e  Cruzeiro  tentaram  patrocínio  da

Eletrobrás.  O recurso não veio  para cá, foi  para o Vasco da Gama. A Petrobras,

durante  décadas,  patrocinou  o  Flamengo.  Agora  a  Caixa  Econômica  está

patrocinando o Corínthians.

O escândalo  maior,  na  minha opinião,  é  o  Itaquerão.  Esse foi  um presente  do

Presidente Lula para o Corínthians: “Esse é o meu time do coração, está aqui um

presente para vocês”. Não há explicação. Como pegam o dinheiro do povo brasileiro

e o entregam a um clube,  uma entidade esportiva,  com associados,  com sócios?

“Peguem o dinheiro, construam o estádio”. Aqui é diferente. O Mineirão é do povo

mineiro. O Independência é do América, mas foi feita uma parceria para que todos os

clubes  mineiros  possam  ali  jogar.  Cada  clube  foi  lá  e  fez  seu  contrato,  no  seus

moldes, conforme seus interesses.

O  Itaquerão  é  do  Corínthians,  para  dar  dinheiro  para  o  Corínthians.  Foi  um

escândalo não só do ex-Presidente Lula,  mas também do Prefeito  de São Paulo,

Gilberto Kassab,  que deu todo o tipo de  isenções,  todo o tipo  de mamatas e de

mordomias  para  o  Corínthians  construir  esse  estádio.  Não  há  explicação.

Infelizmente,  o  patrocínio  da  Petrobras  para  o  Flamengo,  durante  anos  e  anos,

sustentou esse time, que não pagava um imposto federal, devia ao governo, devia à

União.

Agora,  a  Caixa  Econômica  com  o  Corinthians  está  aumentando  ainda  mais  a

disparidade.  Como  fazer  futebol  com  uma  diferença  dessas?  É  por  isso  que  o

Corínthians  consegue  ser  campeão  com  os  pés  nas  costas,  como tem  sido  nos

últimos anos. Ele tem quatro, cinco, seis vezes mais dinheiro do que o nosso futebol.

Há incompetência da parte de alguns dirigentes, que temos aqui, mas é muito difícil

competir. É a mesma coisa que competir em uma corrida de Fórmula 1 com um Fiat

Uno contra uma Ferrari. É o que ocorre no futebol brasileiro.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado. Sabia que o Deputado João Vítor Xavier

traria uma grande contribuição a este debate que estamos fazendo. Ele traz uma

informação importante, que o Corínthians hoje deve ter, pelo menos, 40 jogadores
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que podem ser titulares. É uma competição desigual com os outros times brasileiros,

que, com muita dificuldade, pagam o salário de 20, 25 atletas. O Corínthians tem 40

atletas. Recentemente, contratou um jogador que atuava na Alemanha, competindo

com os times europeus, portanto está correto o que disse.

O Deputado João Vítor Xavier me lembra também do patrocínio hoje da Petrobras

aos  times argentinos.  Assistimos  aos jogos  do  campeonato  argentino  e  está  lá  a

marca  da  Petrobras  nos  uniformes  dos  times  argentinos.  Alguém  disse  que  é  a

“argezuela”, o PT gosta muito da Venezuela e da Argentina. Em Minas Gerais, eles

não gostam de investir, mas na Venezuela, nas linhas do metrô de Caracas, para o

Hugo Cháves, o PT investe. Investe também nos clubes de futebol da Argentina, no

River Plate e no Boca Juniors, mas nos times de Minas Gerais não. A Elebrobras

investe no Vasco da Gama, a Caixa Econômica investe no Coringão, no Corínthians,

e para os times de Minas e dos outros Estados, nada.

Portanto, quero lamentar o que está virando o nosso país, lamentar que hoje esteja

totalmente dividido. Um partido veio governar o Brasil e criou classes diferentes no

Brasil. Aqueles que estão com o Corínthians, aqueles que estão com “os manos”, têm

tudo;  aqueles  que  não  estão  não  têm  campo  de  futebol,  não  têm  patrocínio  na

camisa, não têm uma boquinha no serviço público...

Não  têm  recursos  para  a  nossa  Escola  Estadual  Professor  Bolivar  de  Freitas,

porque é só para quem é do PT, para “os manos”. Isso é lamentável. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sra.  Presidente,  Deputada  Rosângela  Reis,  quero

saudá-la pela oportunidade de conduzir os trabalhos desta Casa, mostrando que a

mulher mineira tem capacidade, sabe como se luta e se vence. V.Exa. é um exemplo

da mulher mineira. Parabéns pela condução dos trabalhos.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, minha gente querida de toda Minas Gerais, no

último dia  20  tivemos  nesta  Casa  uma audiência  pública  para  debater  a  Medida

Provisória nº 579, a última oportunidade que a Presidenta teve de tentar diminuir o

custo  da  energia  elétrica,  não  permitindo  que  empresas  que  tinham  direitos

assegurados tivessem aquilo que a lei já tinha lhes dado.
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Digo isso, Sra. Presidente, porque, de tanto ouvirmos uma pessoa falar uma coisa

errada, a gente passa, às vezes, até a acreditar que aquilo que a pessoa está falando

de errado seja verdade. Pois bem, três usinas da Cemig não tiveram ainda, como

todas as outras tiveram, no total são 21, nenhuma renovação. Teriam agora, no ano

de 2015, a primeira renovação.

E a Presidente baixa uma medida provisória não permitindo que essas usinas que

teriam a primeira renovação - eu disse a primeira - tivessem tratamento diferenciado,

o que traz prejuízo e, quase podemos afirmar, falindo o setor energético. Quando digo

“falindo”, podem até pensar que o prejuízo é muito grande perto da realidade, mas

não é. As empresas de energia elétrica do País tiveram em média 30% de diminuição

no valor das suas ações. Claro que essa medida provisória, em vez de ser discutida,

analisada  e  trazer  a  verdade,  valorizando  o  que cada uma tem de  história,  vem

prejudicar muito Minas Gerais.

Para que os alunos da Escola Estadual Bolivar tenham uma ideia, essa medida

provisória  editada  pela  Presidente  traz  um  prejuízo  para  Minas  Gerais  de

R$500.000.000,00.  Esse  valor  deixa  de  entrar  no  Estado  porque  não  teremos

arrecadação pela Cemig. Como resposta, eu disse que, de tanto ouvir as pessoas

falarem mentira, passamos até a acreditar. Dizem que a Cemig já ganhou muito e, por

isso, pode ficar sem os dividendos, os lucros, e os funcionários podem, a partir de

agora, não ter o tratamento que a lei obriga a empresa a dar. Digo isso porque, se a

empresa não tem condições de investir, é claro que o setor com o qual trabalha terá

dificuldades. Haverá demissões? É possível, sim.

A medida provisória baixada pela Presidente poderia ter outro caminho. E qual é?

Veja bem, Deputado Rogério Correia, para essas 21 empresas que ainda não tiveram

renovação, será dado o direito que já se deu às demais. Ou seja, serão dados a elas

mais  20  anos  e,  depois  desse tempo,  elas  entrariam  em um  processo de leilão,

conforme entrarão as demais que já tiveram renovação. Por exemplo, três usinas da

Cemig em Minas Gerais não tiveram nenhuma renovação. A primeira renovação seria

em 2015 e 2017. O que defendemos? Defendemos que a essas três empresas da

Cemig seja reservado o mesmo direito que todas as outras tiveram no passado. O

que significa dizer isso alto e bom som? Significa tratamento isonômico. E o que vem
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a  ser  isonômico?  Igual.  Que  seja  dado  a  cada  uma  das  empresas,  das

concessionárias, o mesmo direito que se deu às outras no passado. Então a Cemig,

de fato, não pode e não deve concordar com essa ação. E justifico por que ela não

deve e não pode concordar: será prejuízo para Minas Gerais. Não podemos aceitar o

prejuízo que isso trará a Minas Gerais.

Na audiência pública de ontem, vimos uma faixa que o sindicato dos servidores da

Cemig trouxe, dizendo que,  se a Cemig deixar de renovar,  vai  privatizar.  Mas,  no

caso, a Cemig não será culpada. O governo federal deveria ter dado a ela o mesmo

direito e tratamento que deu às demais. Se o governo federal der esse tratamento,

com certeza, não haverá privatização.

Srs. Deputados, apresentei um requerimento, que será apreciado por esta Casa,

solicitando que façamos coro em aprovação à emenda do Senador Dornelles, do PP

do Rio de Janeiro, que diz: “das empresas que serão atingidas pela Medida Provisória

nº  579,  tiram-se  aquelas  que  ainda  não  tiveram  nenhuma  renovação”.  Tiram-se

aquelas que iriam ter a primeira renovação. É essa a emenda com a qual faço coro

pela aprovação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, primeiramente

parabenizo V. Exa., que se tem empenhado no assunto. Travamos um bom debate na

Comissão de Minas e Energia, mas que precisa ser aprofundado - e o será -, até

porque a Medida  Provisória nº  579 ainda não foi  votada,  o que permitirá  V.  Exa.

pontuar algumas questões em desacordo.

A medida provisória da Presidenta Dilma estabelece um novo patamar: se pagar as

concessionárias, pagará, portanto, um preço menor pela produção de energia. E é

exatamente por pagar menos que essa medida possibilitará abaixar a conta de luz.

A tarifa da conta de luz ficará 18% mais barata para as residências e 28% para as

indústrias, o que reduz muito o custo Brasil, fundamental para que o País continue se

desenvolvendo  e  as  indústrias  tenham  competitividade  no  mercado  internacional,

devido  à  crise.  Portanto,  em  princípio,  essa  é  uma  medida  com  a  qual  todos

concordamos. Mas, não há outro caminho para baixar a conta de luz, senão pagar

menos  pela  geração  de  energia  e  pela  manutenção  das  empresas.  O  que  a

Presidenta propõe? Fazer ajuste no momento em que terminam os procedimentos e
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os contratos antigos, de 20, 30, 40 anos, como é o caso de quase todas as empresas

brasileiras. Nós, consumidores, já pagamos as contas de luz para a construção das

usinas - o valor  era embutido no preço da luz.  Agora, isso não ocorrerá mais. Já

pagamos o montante aplicado na construção das usinas pelas concessionárias. Esse

é o raciocínio. Se a Presidente abre mão e renova o contrato pelo preço antigo, faz-se

com que o consumidor pague a mais, e não o governo. Então, se você paga o mesmo

preço e mais caro, terá um abatimento menor na conta. Por isso, a Presidente incluiu

todas  as  empresas  no  pacote,  mas  pagará  a  diferença  àquelas  que  ainda  não

completaram 20, 30 ou 40 anos de contrato.

O sindicato fez uma previsão - e a Cemig não afirmou o contrário - que o lucro da

empresa nos próximos 20 anos será da ordem de R$31.000.000.000,00, se houver

renovação  do  mesmo contrato.  Grande  parte  desse  lucro  vai  para  os  acionistas

minoritários, em especial a Andrade Gutierrez, que ganha 15% dessa bolada. Ora,

não acho justo que o contrato seja renovado segundo os valores atuais, porque nós,

consumidores, temos de pagar menos agora. Essa é a discussão que tem sido feita.

Propus à Cemig que, se ela julga ter razão no contrato, que renove a concessão e

acione a Justiça para garantir seus direitos. Nesse caso, não corremos o risco de nós,

mineiros,  perdermos  patrimônio.  Segundo  o  contrato,  se  a  concessão  não  for

renovada,  haverá  leilão.  E  não  queremos  que  isso  ocorra.  Para  que  isso  não

aconteça, a Cemig pode renovar o contrato e acionar a Justiça. Essa é a solução que

acho mais adequada, se não for possível chegar a um acordo. Nós, da Bancada do

PT,  estamos dispostos  a buscar  opções  caso existam.  A posição de força  que a

Cemig  está  adotando  é  muito  voltada  para  a  defesa  dos  acionistas  da  Andrade

Gutierrez, especialmente, e não para a visão geral de país, de redução do custo de

energia. Obrigado.

O Deputado  Duarte  Bechir  -  Analiso  as  palavras  de  V.  Exa.  e  vejo  que temos

algumas  divergências,  principalmente  no  que  diz  respeito  às  três  usinas  que  a

Presidente não quer colocar.  Gostaria que elas tivessem o direito  de ficar fora do

pacote, até porque, Deputado Rogério Correia, são 3 mais 18, as 21 outras usinas

totalizam, na quantidade de energia gerada, 3 e alguma coisa. Isso não vai adulterar

nenhuma medida drástica no que deseja a Presidente para atingir a meta próxima a



1515
____________________________________________________________________________

20%. Então, se ela deixasse de fora três de Minas Gerais, se ela não mexesse, por

justiça... e nós somos legisladores, esta é uma Casa Legislativa. Quando tomamos

posse, juramos cumprir as Constituições, as leis.

A forma como a Presidenta está tratando essa medida provisória não é certa. Por

que  dizer  medida  provisória  se  não  é  uma  lei?  Ainda  terá  de  ser  votada  pelo

Congresso para que tenha efeito de lei. Como Deputado de Minas, não aceitarei que

uma medida provisória traga a possibilidade de prejuízo para Minas Gerais. Peço a V.

Exa. que entenda o meu posicionamento de que tanto as 3 usinas como as outras 18

tenham tratamento isonômico e que, pelo menos uma vez, sejam dadas a elas a

oportunidade de renovação.

A minha posição é  essa,  Deputado.  Entendo V.  Exa.  Até  podemos divergir  em

muitos aspectos, mas conheço o seu trabalho duro, e é louvável.  V. Exa. é típico

brigador,  mas realmente temos de ser. No entanto, hoje estou brigando por Minas

Gerais.  É  inaceitável  a  colocação  dessas  usinas  no  pacote  da  medida  que  a

Presidenta editou. Sou contrário. Muito obrigado, Sra. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, reformando despacho anterior, determina seja o Projeto de Lei nº

3.540/2012, do Tribunal de Justiça, desanexado do Projeto de Lei nº 3.342/2012, de

mesma autoria.

Sendo  assim,  a  Presidência  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº  3.540/2012  às

Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para

parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.
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Mesa da Assembleia, 22 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, no exercício da Presidência.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sra.  Presidente,  pedi  questão  de  ordem  para

esclarecer  melhor  a  denúncia  acerca  da  questão  do  Mineirão,  a  qual  considero

preocupante, muito séria e que precisa, de fato, ser esclarecida e aprofundada nesta

Casa. Precisamos romper com uma certa cultura que está se formando nesta Casa

de que qualquer denúncia feita em relação ao governo do Estado seja sufocada e não

possa  ser  apurada.  “O  governo do  Estado  é  perfeito”,  e  tudo que  diz  respeito  a

denúncias  em relação a ele é culpa dos que fazem as denúncias. Esses são os

culpados, precisam ser desmistificados e atacados porque denunciam o governo. No

entanto, tudo isso é equívoco. Foge-se do assunto se referindo a outro. Procura-se,

então, atacar o Deputado ou seu partido por uma outra questão. Dessa forma, não

entramos no conteúdo do assunto. Na verdade, o conteúdo nunca aparece, porque

haverá  sempre  outro  assunto  para  substituir  aquele  que  é  colocado aqui.  Assim,

ficamos em um diálogo de surdos. Trouxe aqui uma denúncia concreta. Através de

uma  liminar  de  um  Juiz  federal,  exige-se  agora  a  indisponibilidade  de  bens  de

diversas pessoas ligadas ao governo do Estado por  terem feito  um contrato sem

licitação pelo preço de R$17.800.000,00 em um projeto de arquitetura e engenharia.

Um preço que é três vezes superior ao que foi feito pelo escritório do Niemeyer na

Cidade  Administrativa.  Vejam  que  não  estou  questionando  o  preço  de

R$6.000.000,00,  que  também  foi  feito  sem  a  exigibilidade  de  licitação.  Trata-se,

porém, do escritório do Niemeyer, e esse preço de R$6.000.000,00 está dentro do

preço  de  mercado.  Agora,  R$18.000.000,00  para  fazer  o  projeto  de  reforma  do

Mineirão? Não há justificativa plausível,  tanto é que o Juiz e o Ministério  Público

Federal,  através  de  três  Procuradores,  também  tiveram  esse  entendimento.  Mas

como o sobrenome dele é Souza Cruz, não vale. Não pode ser assim, Deputado

Duarte  Bechir,  senão  não poderemos  nunca  nos  aprofundar  em  nenhum  debate,

haverá sempre o preconceito estabelecido para que o conceito não seja analisado.

São plausíveis R$17.800.000,00? O Juiz disse que não, achou caro. É óbvio que é

caro, são quase R$18.000.000,00 em um projeto administrativo. Li a nota em que o
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governo tenta se justificar.  Ele se justificou também na ação,  mas não conseguiu

convencer  o  Juiz,  não conseguiu  convencer  o  Ministério  Público  nem  a  mim até

agora,  e  acho  que  não  vai  conseguir.  Se  o  Deputado  for  ao  mérito,  verá  que

realmente é um problema sério. A empresa que ganhou ainda alocou o serviço para

uma empresa alemã.  O recurso  sai  daqui  e vai  para  a  Alemanha.  Quero que se

analise se o recurso não foi para a Alemanha como uma forma de lavar dinheiro,

porque  essa  mesma  empresa  fez  isso  com  três  outras  no  Brasil.  A  Fifa  e  a

Confederação Brasileira de Futebol -  CBF - estão agora, Deputado Duarte Bechir,

também sob a mira de uma CPI, solicitada pelo Deputado Romário. O Deputado faz a

denúncia  de  que  a  CBF está  recolhendo  dinheiro,  que  há  evasão  de  divisas  da

própria CBF. A empresa alemã chamou minha atenção. E o preço é completamente

superfaturado, são R$18.000.000,00 de projeto administrativo. A nota do governo diz

até que anteriormente outra empresa já havia feito. Como não terminou e para dar

prosseguimento  -  está  na  nota  do  governo  -,  ela  contratou  sem  licitação  outra

empresa, que é do Gustavo Penna, por essa bagatela de R$17.800.000,00. Ora, é

uma denúncia séria, quero saber de quem é a responsabilidade, quero saber se o

recurso foi todo utilizado. Isso merece uma CPI, a bem da verdade. Deputado Duarte

Bechir, não posso concordar que desviem o assunto e digam, como fez o Deputado

João Leite, que por que faço essa denúncia - aliás, não faço denúncia, apenas estou

dando repercussão à ação judicial, à decisão judicial de liminar - sou contra a obra do

Mineirão. Dizer que sou contra a obra é sofisma, sinceramente. Quer dizer que, por

qualquer apuração que fazemos, somos contra determinada obra? Não há condições.

O procedimento do Ministério Público Federal  foi  feito por  pessoa concursada, de

carreira. Só porque o Dr. Álvaro Souza Cruz é irmão do Deputado Sávio Souza Cruz

não vale? Ele deve ser respeitado, é Procurador Federal de renome, fez concurso

público, é reconhecido. Agora, se é contra o PSDB não pode ser feito, as pessoas

não prestam, devem ser atacadas? Sinceramente esse tipo de visão, Deputado, não

pode prevalecer. Exponho aqui a seriedade da denúncia. Isso precisa ser apurado

pela Casa. Houve algo de errado, pelo menos os indícios são muito fortes. Por que é

do PSDB e do governo rasga-se, não vale? Não vale o Juiz, não vale o Procurador,

não vale a Oposição, ninguém vale nada? Só vale a palavra do governo? Vamos,
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então, discutir o estádio do Corinthians. Discordo também - e dou razão ao Deputado

João Leite - do fato de a Caixa Econômica fazer acordo com o Corinthians. Acho isso

errado, estou pensando que deveria entrar com uma ação. Mas quero ir ao conteúdo.

Não direi que isso não deve ser analisado só porque o Deputado João Leite é que

fez. Dessa forma realmente ficamos em um diálogo absurdo. Pediria a V. Exas. que

entrassem no assunto  para  discutir.  Era  sobre  essa questão que eu queria  fazer

esclarecimentos.

O Deputado Duarte Bechir  -  Estou ao lado do Deputado Rogério Correia  e,  na

qualidade de Vice-Líder do Bloco Transparência e Resultado e como um dos Líderes

do Governo, se eu saísse deste Plenário sem manifestar minha opinião, seria como

se eu não estivesse ouvindo nem enxergando.  Estou bem, graças a Deus,  estou

ouvindo e enxergando muito bem. Acho que precisamos trazer a esta Casa situações

conclusas. Há questões que ainda estão em fase de investigação, ainda estão sendo

analisadas.  Essas questões não podem e não devem servir  de parâmetro para a

formação de uma ideia conclusa. Isso porque V. Exa., salvo engano, também teve a

oportunidade de se sentar numa cadeira de Vereador; acho que V. Exa. foi Vereadora.

Aprendemos lá na Câmara Municipal que os pedidos de CPI têm de versar sobre

matérias e fatos conclusos, não sobre suposições. O Ministério Público age e sempre

vai agir buscando nas suposições as verdades que possa vir a encontrar. Então, o

Ministério  Público denuncia,  não defende ninguém.  De cá,  busca-se o período,  o

momento  da  defesa.  São dois  momentos:  a  denúncia  e a  defesa.  Para  encerrar,

confio  muito  no  governo  que  aí  está.  O  Prof.  Anastasia  é  um  homem  sério,

equilibrado, consciente, probo. Acho que esse governo não faria uma denúncia desse

tamanho, falando dessa forma que o Deputado Rogério faz,  de forma consciente.

Então,  o Governador tem de tomar  conhecimento. O Estado vai  se manifestar no

momento correto, por meio da sua defesa, da Advocacia-Geral do Estado. Tenho a

certeza de que no momento certo a verdade virá à tona, e os mineiros continuarão

acreditando não somente na capacidade,  mas também na idoneidade e na moral

deste governo que aí está. E com muito orgulho eu faço parte dele nesta Casa.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
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anexação  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.736/2012  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.729/2012, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.772/2012 à Proposta

de Ação Legislativa nº 1.734/2012, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.815/2012 à

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.803/2012,  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.817/2012 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.704/2012, das Propostas de Ação

Legislativa nºs 1.836 e 1.793/2012 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.789/2012 e da

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.852/2012  à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.851/2012, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 22 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, no exercício da Presidência.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sra. Presidente, gostaria de solicitar o detalhamento

de quais propostas foram apensadas em outra, mas creio que vai demorar.  Peço,

então,  que  remeta  ao  nosso  gabinete  essa leitura  para  que  possamos  fazer  um

estudo  do  que  foi  apensado,  apenas  para  que  a  Liderança  do  PT  tenha

conhecimento. Aproveito apenas para dizer ao Deputado Duarte Bechir que não foi no

governo do Prof. Anastasia que este escritório foi contratado pela bagatela de quase

R$18.000.000,00. Foi pelo seu antecessor, Aécio Neves, aquele que quebrou Minas.

Tinha de ser no dele. Não foi no do Anastasia.

A Sra. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência providenciará o envio

ao seu gabinete de cópia das propostas de ação legislativa.

Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
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Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos

de Lei nºs 302, 1.702 e 2.555/2011, 2.916, 2.917, 2.918, 2.919, 2.958, 2.959, 3.320,

3.451,  3.475,  3.476 e  3.534/2012;  aprovação -  2ª  Fase:  Discussão e  Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão; aprovação - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 612/2011; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 760/2011; aprovação - Discussão,

em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  771/2011;  discursos  dos  Deputados  Pompílio

Canavez e Rogério Correia; questão de ordem; chamada para a recomposição do

número regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos; discursos

dos  Deputados  Rogério  Correia,  João  Leite  e  Ulysses  Gomes;  prorrogação  da

reunião; discursos dos Deputados Délio Malheiros, Ulysses Gomes e Gilberto Abramo

- Encerramento da hora da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Bruno Siqueira -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - 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 - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

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 9h12min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 302, 1.702 e 2.555/2011

e 2.916, 2.917, 2.918, 2.919, 2.958, 2.959, 3.320, 3.451, 3.475, 3.476 e 3.534/2012 (À

sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução

nº 3.557/2012 e o Projeto de Lei Complementar nº 24/2012 sejam apreciados após o

Projeto  de  Lei  nº  3.004/2012.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 612/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 612/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  760/2011,  do  Deputado  Wander

Borges, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo

a doá-lo  ao  Município  de  Belo  Horizonte.  A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À  Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 771/2011, do Deputado Ivair Nogueira,

que  dispõe  sobre  a  transferência  de  domínio,  do  Estado  para  o  Município  de

Carmópolis de Minas, de trecho da Rodovia MG-270. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bom dia.

Quero cumprimentar também os telespectadores da TV Assembleia e os ouvintes da

Rádio Assembleia. Eu me inscrevi para discutir o projeto do Deputado Ivair Nogueira,

porque é importante aproveitar a oportunidade para falar da questão das rodovias,

que  tem  sido  objeto  de  diversas  pronunciamentos  e  intervenções  de  muitos

parlamentares.

Conversando com pessoas de todo o Estado, muitos que trafegam pelas rodovias

federais em Minas Gerais não têm compreendido bem o posicionamento de alguns

parlamentares desta Casa, que relatam que as rodovias federais em Minas estão em

estado precário, praticamente intrafegáveis. Isso não é verdade. É claro que é preciso

melhorar,  há  que  se  resolver  muitos  trechos  complicados  de  diversas  rodovias

federais no Estado. Como rodo muito por rodovias federais, especialmente as do Sul

de Minas, percebo que estão em muito bom estado. Posso citar a BR-265, que passa

por  Barbacena,  São João del-Rei,  Lavras e cruza a Fernão Dias,  saindo em Boa

Esperança. Recentemente, no governo do Presidente Lula, foi asfaltado um trecho
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importantíssimo  da  265,  que  sai  de  Boa  Esperança  e  chega  quase  à  MG-050,

passando  por  Ilicínea  e  Carmo  do  Rio  Claro,  atravessando  uma  região

importantíssima, que é a do grande Lago de Furnas.

Essa  região,  depois  do  advento  do  Lago  de  Furnas,  ficou  praticamente  sem

rodovias  novas. Foi  necessário o Presidente Lula agir.  Quando o Presidente Lula

inaugurou a rodovia, ele fez menção ao Zezão, primeiro Prefeito do PT do Sul de

Minas, que lutou muito por essa estrada. A BR-265 passa por São João del-Rei e por

Lavras. Quem passa por ali conhece e sabe que o trecho da BR que vai da Fernão

Dias até Lavras era um perigo muito grande. Hoje a rodovia está duplicada e em

ótimas condições. Alguns trechos até São João del-Rei estão precisando de terceira

faixa, mas, em comparação com o que foi até antes do Presidente Lula, está ótima.

Quem  passa  por  ali  pode  comprovar  o  que  estou  dizendo.  O  Deputado  Fábio

Cherem, que é de Lavras, pode atestar isso. Essa rodovia também leva a Barroso,

onde há fábrica de cimento, e a Lavras, onde há a Votorantim, que tem um tráfego

muito grande de carretas e caminhões. O trecho era horroroso, e o Presidente Lula

resolveu.

A BR-491,  que  sai  da  região  do  Circuito  das  Águas,  passa  por  Varginha,  Elói

Mendes, Paraguaçu, Alfenas, Areado, saindo em Guaxupé e indo até Monte Santo.

São  Sebastião  do  Paraíso  também  era  uma  lástima.  A rodovia  era  terrível,  era

intrafegável e agora está ótima. Alguns trechos precisam de cuidado maior agora no

período de chuva, mas não dá para comparar com o que era. A BR-491 precisa de

trevos  em Alfenas,  Fama, Cabo Verde,  Serrania,  e eles  estão,  agora,  no  PAC 2.

Quero avisar aos conterrâneos de Alfenas, Serrania e Cabo Verde que esses trevos

estão no PAC 2, já estão sendo licitados e começam a ser construídos em 2013,

especialmente o trevo da Unifenas em Alfenas. Na rodovia havia uma companhia de

pneus que fazia uma propaganda nas rádios da região chegando a contar todos os

buracos da  rodovia,  o  que não há mais.  O  Deputado Hélio  Gomes sabe que as

rodovias ainda precisam melhorar, mas já melhoraram em comparação com o que foi

antes do governo do Presidente Lula. Estou ficando apenas no Sul de Minas para

termos uma ideia.

O Ministro Alexandre Padilha esteve comigo - eu era Prefeito à época -, com o
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Deputado  Ulysses  Gomes  e  diversos  parlamentares  -  também  estava  o  Carlos

Melles,  atual  Secretário  de  Obras  -  e  deu  início  ao  asfaltamento  da  BR-146.

Resolveu-se um problema grave de mobilidade no Sul de Minas, no trecho que passa

por São Pedro da União, chegando perto de São Sebastião do Paraíso, outro grave

problema de mobilidade da região.  Estou falando somente do Sul  de Minas,  mas

rodovias de outras regiões do Estado estão em melhor situação.

Lembro, Deputado Duarte Bechir, que, antes do governo do Presidente Lula - falei

isso aqui, ontem, em aparte ao Deputado Rogério Correia -, ajudei a organizar um

protesto no Sul de Minas a que demos o nome de Enduro do Descaso. Colocamos

diversas  faixas,  convidamos  e  convocamos  a  população.  Nem  foi  preciso  muito,

porque  todos  da  região  estavam  indignados  com a  situação  das  rodovias.  Havia

motoristas de tratores, de carros, de ônibus e de caminhões, e todos participaram do

Enduro do Descaso. Fizemos o trecho da BR-369, que liga Alfenas a Campos Gerais,

a  Boa Esperança,  que sai  nos  lados  do  Rio  Grande.  Fizemos o  Enduro  naquela

época.  Em  tom  de brincadeira,  mas para  simbolizar  bem  o  estado das  rodovias,

dizíamos  que havia  buracos  no  acostamento  e  esperávamos  a  vez de  entrar  na

rodovia,  de tão terrível  que era.  Lembro-me de que as ambulâncias que levavam

pessoas para fazer hemodiálise ou tratamento oncológico viravam quase latas-velhas

de  tanto  que  sacudiam  e  balançavam,  e  as  pessoas  que  estavam  dentro  das

ambulâncias sofriam ainda mais.

E hoje podemos fazer uma comparação, porque a realidade não é mais essa. Como

já disse,  é  preciso  ainda melhorar  muita  coisa;  é  preciso  resolver  problemas  em

muitos  trechos  de  rodovias;  fazer  terceira  via  ou  terceira  pista  ou  duplicar  via;  é

preciso  melhorar  ou  reconstruir  algumas  pontes,  mas  esse  é  um  trabalho  de

manutenção.  Então,  podemos  comparar  o  que  era  com  o  que  é  hoje.  Por  isso,

aproveitei o projeto de lei do nosso companheiro Ivair Nogueira, que trata da cessão

de um trecho de rodovia do Município de Carmópolis de Minas, para lembrar isso.

Quem não está trafegando pelas rodovias pode até achar que o que está sendo dito

no Plenário é verdade, mas não é. Quem anda pelas rodovias sabe que não é desse

jeito. Talvez alguns Deputados circulem em determinadas regiões, e é preciso que

circulem mais, andem em outros pontos do Estado. Quem anda de carro, quem anda
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pelas  nossas  rodovias  sabe  o  que  estou  dizendo.  Basta  comparar;  basta  pegar

matérias de jornais, matérias de televisão de antes de 2003 e comparar com as de

hoje.

Recebemos a notícia de que, em comparação com o feriado do ano passado, o

número  de  acidentes  diminuiu  cerca  de  46%.  Isso  já  é  reflexo  da  melhoria  da

qualidade das nossas rodovias, mas também não podemos deixar de responsabilizar

os  motoristas  pelo  grande  número  de  acidentes.  Então,  temos  de  observar  essa

questão.  Recentemente  lemos  matérias  sobre  caminhoneiros  que  usam

medicamentos para conseguir trabalhar e dar conta do recado. Existe uma lei federal

que os obriga a ter um período de descanso. Houve um grande protesto e um grande

movimento contra a implantação dessa lei, que acabou não sendo implantada.

Então, boa parte dos acidentes que têm acontecido se deve também à imperícia, à

imprudência, ao álcool misturado com o volante. Ontem mesmo o jornal “Bom Dia,

Minas” mostrou um flagrante feito por um motorista que filmou outro motorista que ia

no  carro  da  frente  fazendo  zigue-zague  pela  rodovia.  Numa  tentativa  de

ultrapassagem, esse carro que ziguezagueava pela rodovia acabou batendo de frente

com um caminhão, causando mortes. No carro dele havia diversas garrafas vazias de

bebida.

Então, esse tipo de coisa também tem de ser dito. É preciso fiscalização e melhor

conscientização,  aliás  aqui  na  Casa  há  uma campanha  educativa  para  que  haja

menos imprudência, menos imperícia no trânsito. Nós, que andamos pelas estradas,

quantas vezes não vemos, Deputada Maria Tereza Lara, motoristas completamente

despreparados dirigindo caminhões e carretas enormes,  com pneus carecas, sem

condição nenhuma. Há motoristas que ficam dias sem dormir, causando acidentes.

Recentemente, um Deputado falou sobre acidentes nas rodovias. Muitas vezes eles

ocorrem  em  função  das  condições  das  rodovias,  mas  também  por  imperícia  e

imprudência.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Pompílio Canavez, nosso

companheiro da Bancada do PT,  cumprimento-o por esse pronunciamento.  Quero

lembrar  aqui,  Deputado,  que,  na  posse do Lula como Presidente,  a  rodovia  para

Brasília, a BR-040, que passa por Curvelo, tinha mais buracos do que asfalto. Fui a
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Brasília na época e ficava horrorizada. Eram horas e horas para passar. Isso logo que

ele tomou posse, portanto problemas dos governos anteriores. Essa questão a que V.

Exa. está se referindo é bem verdade. De fato, excelentes rodovias são necessárias.

Defendemos  a  infraestrutura  e  que  as  rodovias  tenham  uma ótima  conservação,

como está ocorrendo em várias estradas federais. O fato de elas estarem muito bem

conservadas  não  impede  -  e  temos  de  fazer  um  trabalho  nesse  sentido  -  que

motoristas que não têm compromisso com a vida abusem da velocidade, porque as

rodovias estão muito boas.

Nossa Comissão de Segurança Pública discutiu o ano todo a questão de violência

no trânsito. Sabemos que no Brasil morrem 80 mil pessoas por ano. É uma guerra.

Pelas pesquisas, grande parte das mortes - não que queiramos generalizar dizendo

que todos os motoristas são irresponsáveis - é por irresponsabilidade de alguns, e

causam um prejuízo imenso.

O Deputado Pompílio Canavez* - Os responsáveis acabam se tornando vítimas dos

que não são responsáveis.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -  Vimos  recentemente  casos  de

motoristas  que estavam  trafegando  obedecendo a  toda a  legislação e  que foram

atingidos por outros carros de motoristas que usam álcool, drogas e trabalham sem o

devido descanso em função de empresas que os obrigam a trabalhar sem obedecer

ao  horário  de  descanso.  Assim,  há  todo  um  conjunto  de  causas.  É  lógico  que

defendemos a conservação das rodovias  e queremos que isso aconteça,  mas os

acidentes  não  são só  por  isso.  Queremos  reafirmar  essa  realidade  e  destacar  o

compromisso do governo federal, da Presidenta Dilma com essa questão. Está, por

exemplo,  discutindo  a  mobilidade.  Hoje  fiquei  sabendo  que  também  haverá

investimento do PAC nas ferrovias, para cargas, por sinal foi dito que virá até Belo

Horizonte e Governador Valadares.

O Deputado Pompílio Canavez* - Exatamente.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - A Prefeita de Betim, Maria do Carmo,

já  entrou  com  ofício  solicitando  que  vá  até  o  porto  seco  de  Betim,  pois  lá  são

recebidas as cargas da Petrobras, da Fiat, da Teksid. Então, não podemos deixar que

venha só até o Centro de Belo Horizonte. A Região Metropolitana tem esse porto
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seco, onde grande parte da carga é recebida e despachada.

Portanto, são todas ações de um governo que se preocupa com o transporte de

cargas. Acompanhamos de perto essa situação e gostaríamos de falar do projeto de

empréstimo que o governo do Estado protocolou nesta Casa referente ao metrô, para

o qual  há  investimentos  e  compromisso do governo federal.  Não há outra  saída,

Deputado  Pompílio  Canavez,  que  não  o  investimento  no  transporte  coletivo  de

qualidade. A Europa já está há anos na nossa frente. O Brasil, por ter uma grande

extensão, ficou aguardando que carros e caminhões ocupassem cada vez mais as

rodovias e não avançou nas ferrovias.

É importante para nós continuarem esses investimentos, e não podemos, por uma

questão de disputa partidária, diminuir o compromisso que nossa Presidenta tem com

a infraestrutura. Estivemos recentemente em São Paulo e ontem falamos com uma

comitiva  e  com  vários  Deputados  desta  Casa.  Ouvimos  o  Dr.  Robson  Andrade,

Presidente  da  Confederação  Nacional  das  Indústrias  -  CNI  -,  falar  sobre  o

compromisso da Presidenta com a indústria, fazendo até parcerias com o Senac e o

Sesi para formar profissionais. Há dificuldades, pois, logicamente, um governo não

consegue resolver tudo de uma vez, mas há grandes avanços na área do transporte

coletivo e na da educação.

Mais uma vez, parabenizo V. Exa. por esse pronunciamento tão apropriado.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Antes de

conceder aparte ao Deputado Rogério Correia, gostaria de comentar a questão da

ferrovia. Morei muitos anos em Ipatinga e utilizava sempre o trem que vinha de Vitória

e ia até Belo Horizonte passando por minha cidade. Na época, há muitos anos, a

viagem levava  até  10  horas,  mas  hoje  gastam-se cinco  horas  e  pouco,  quase o

mesmo tempo que de ônibus.

É preciso, portanto, haver mais trens. A Vale do Rio Doce, que ganhou a empresa

de graça no período nefasto da privatização, deveria ser obrigada a colocar trens de

passageiros, por exemplo, no horário noturno, desafogando a BR-381, que passará

agora por um processo de duplicação. Alguns trechos deverão ser refeitos. Passei lá

por diversas vezes, e seu traçado é inadequado, lamentável.  As obras demorarão

muito tempo. Lembro que a Fernão Dias levou alguns anos para ser duplicada, e o
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mesmo acontecerá com a BR-381.

A Deputada Maria Tereza Lara lembrou os trens. Está na hora de cobrarmos da

Vale  que  disponibilize  trens  confortáveis,  como  outros  países,  para  transportar  a

população desde a terra da Deputada Rosângela Reis até Belo Horizonte, pois vamos

passar  um  longo  período  de  obras  de  duplicação  da  estrada,  Deputado  Rogério

Correia. Repito que a Vale, que ganhou a empresa de graça, tem a obrigação de, em

contrapartida, disponibilizar mais trens confortáveis, rápidos e em mais horários para

fazer a ligação do Vale do Aço com a Capital. Como todos os dias pessoas vêm para

cá, se houver um trem confortável, elas o utilizarão. Hoje, Deputado Rogério Correia,

sei que é preciso comprar com antecedência as passagens de trem, pois são difíceis

de achar.

Seria, então, o caso de a Vale do Rio Doce colocar mais trens de passageiros e

mais horários, inclusive um trem noturno para que haja um tráfego mais confortável e

mais seguro. A BR-381 tem um traçado inadequado. Precisamos pensar alternativas

para o início da duplicação da BR-381, que vai demorar bastante. Temos que pensar,

como a Deputada Maria Tereza Lara lembrou, do modal ferroviário. Muitas pessoas

usam isso. Hoje as pessoas têm que comprar passagem de trem com dois ou três

dias de antecedência, porque na hora não a acham. A Vale do Rio Doce tem que

oferecer uma contrapartida para o povo mineiro e brasileiro. É uma luta que temos

que levar a efeito nesta Casa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Pompílio,  foi  bom V. Exa.

discutir esse projeto de lei que trata da questão das estradas de Minas Gerais, para

que possamos fazer um balanço real da situação das rodovias federais. Quem assiste

à TV Assembleia  vê um ou outro Deputado criticando as rodovias,  mas quem se

locomove por Minas Gerais sabe que a situação é boa. Em geral, as estradas estão

em níveis bastante elevados, se compararmos com o passado. Aí nem se fala, não

tem nem termo de comparação. Ontem eu disse que, quando íamos a Montes Claros

- o Deputado Paulo Guedes, o Deputado Carlos Pimenta e os Deputados da bancada

do  Norte  que  estão  aqui  presentes  evidentemente  se  lembram  disso  -,  não

passávamos pela estrada principal, mas tínhamos que fazer um desvio por Pirapora.

Depois  a  estrada  de  Pirapora  se  esburacou  inteiramente  e  tivemos  que  ir  por



1529
____________________________________________________________________________

Diamantina,  pegando  um  pedaço  de  terra.  Depois  essa  estrada  também  se

esburacou e só era possível ir pelo ar. Para ir a Montes Claros, pela estrada normal,

era  buraco  atrás  de  buraco.  Hoje  a  estrada  está  um  tapete.  Quem  ouve  alguns

Deputados falarem de estrada fica achando que Minas Gerais está como na época do

FHC, e não está.

Por isso fiz um levantamento para verificar a situação dessas estradas em Minas. A

BR-381, que vai até Ipatinga, é uma péssima estrada do ponto de vista de como foi

feita.  Ela tem um traçado inadequado, e a sua duplicação é que vai  corrigi-la.  Já

existe recurso previsto e comemorado pelo Governador Antonio Anastasia. Não sei se

você viu no “site”  do PSDB, Deputado João Vítor  Xavier, o Governador Anastasia

elogiando e dizendo que, de fato, a obra está sendo licitada, está tudo direitinho.

Realmente já está licitada. O Governador Anastasia disse que já está tudo certo e já

agradeceu à Presidenta Dilma. Tenho certeza de que o Deputado João Vítor Xavier o

fará também, porque é um Deputado preocupado com a situação do povo. A estrada

será duplicada. Não é que a estrada esteja esburacada e em péssimas condições;

apenas há um traçado que não  suporta  o trânsito  de  hoje.  A estrada é  antiga e

precisa ser refeita.

As estradas do Sul de Minas também estão em ótimo estado. Lembro da época do

Itamar Franco, que brigava com o Fernando Henrique porque o Sul  de Minas era

buraco só. Eu era Deputado, e V. Exa. era Prefeito. Era a época dos buracos de FHC.

O Itamar Franco brigava com ele para saber de quem era o buraco. Hoje a estrada

está um tapete. Existe buraco na Praça Sete para fazer o metrô. Essa é outra história

- demos até um avental para o Prefeito ontem. As estradas estão muito boas. Para

Pará  de  Minas  a  estrada  está  duplicada,  uma  beleza.  Já  na  BR-040  existem

problemas; ela tem que acabar de ser duplicada, assim como a BR-381 também.

Ontem o Prof. Anastasia e o Deputado João Leite estavam comemorando o fato de

que será passada para o Estado a licitação do Anel Rodoviário. Aquele é outro trecho

em  que  existem  problemas.  Para  irmos  ao  Jequitinhonha,  se  quisermos  ir  por

Curvelo, temos a BR-116, que melhorou muito. Nasci em Belo Horizonte, mas minha

família é de São João do Manhuaçu. A BR-116 era apenas uma listinha e, hoje, tem

uma parte duplicada e um funcionamento bastante adequado.
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Ele  lembrou uma. Ele  também lembrou o  caso da BR-367,  que deve ser  feita.

Contudo,  o Deputado Carlos  Pimenta não se lembrou da de Montes Claros,  para

elogiar  o  Lula  e  a  Dilma.  A estrada melhorou  excepcionalmente.  É  claro  que  há

trechos que precisam ser feitos, como os das MGs, Deputado Carlos Pimenta. Por

exemplo,  aquele  trecho onde  faltam  40km devia  ser  feito  pelo  projeto  de  Minas,

aquele trecho no final de Irapé. Como se chama? Esqueço o nome. Aquele é MG;

aquele é do Caminhos de Minas e tem de ser feito. Vai sair. Também sairá a BR-367,

pode ficar tranquilo. Enfim, a condição das estradas é muito melhor.

O  Deputado  Pompílio  Canavez*  -  Tem  até  empréstimos  para  isso,  Deputado

Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Há  os  empréstimos  que  estamos

fazendo,  há  tudo.  Então,  estou  dizendo,  Deputado  Carlos  Pimenta,  que  não  é

verdadeiro o discurso de setores da oposição, de quem se opõe à Dilma - e sei que

esse não é o seu caso - nesta Casa. Dizem que as estradas estão um caos, mas isso

não é verdade. Desafio qualquer um a dizer que as estradas, em Minas Gerais, estão

um caos, a não ser esporadicamente, um trecho ou outro. Essa é a verdade. Quem

não anda de carro nas estradas do Estado acha que estão um caos. Não é verdade.

Você  citou  outro  trecho:  Montalvânia.  O  Deputado Paulo  Guedes  falará  sobre  as

estradas do Norte e as suas condições em aparte. As estradas do Norte de Minas

melhoraram excepcionalmente. Pelo amor de Deus, não sou de lá, mas vou muito

àquela região.  Um Deputado do Norte de Minas que não é grato à Dilma é mal-

agradecido,  porque as condições eram péssimas. Mas isso não significa que não

existam trechos para serem corrigidos.

Falava do Jequitinhonha. Vai-se daqui a Curvelo. Chega-se ao centro de Curvelo

em duas horas. A estrada está duplicada até a entrada de Curvelo. De lá, você sobe,

vai-se para Diamantina, desce-se, e há um trecho para ser feito pelo Caminhos de

Minas até Araçuaí. O Deputado Carlos Pimenta lembrou que ele precisa ser feito. É a

BR. No restante, estão prontas as estradas.

Para terminar o aparte, Deputado Pompílio Canavez, quero dizer o porquê disso.

Obras concluídas este ano somam R$272.700.000.000,00 do PAC 2. O valor é 82%

acima  do  obtido  no  ano  passado.  Para  transporte,  Deputado  Pompílio  Canavez,
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foram R$26.800.000.000,00. Esse é o balanço do PAC 2, a quinta etapa do PAC 2.

Estamos  comemorando.  Parabéns,  Presidenta  Dilma!  Parabéns,  Presidente  Lula,

pelo PAC! Foram 1.120km de rodovias. Por isso, elas melhoraram. Houve obras do

Estado, sendo algumas em parceria com o capital privado. Foram 459km de ferrovias.

Houve 16 empreendimentos  nos  aeroportos  e  14  nos  portos;  equipamentos  para

estradas  vicinais.  Prefeitos  do  Brasil  e  de  Minas,  foram  1.275  retroescavadeiras.

Participei  disso,  pois  era  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário.  Participei  do

processo que fez a licitação para as retroescavadeiras. Em especial, Municípios do

Norte, do Noroeste e do setor do semiárido estão todos com retroescavadeiras. Os

Municípios que ganharam retroescavadeiras agora também receberão, pelo PAC, as

motoniveladoras,  as  famosas  patrolas  que  os  Prefeitos  mendigavam.  Agora  eles

também terão patrol pelo PAC 2.

Essas são obras concluídas com os valores que citei. Deixo para falar das obras de

energia no próximo aparte, mas não posso deixar de falar do Minha Casa, Minha

Vida,  cujos  financiamentos  habitacionais  se  referem  a  780.955  contratos.  Para  a

urbanização, Deputado Alencar da Silveira Jr., de assentamentos precários são 826

empreendimentos. Esse é o balanço do PAC 2. Nunca na história deste país houve

um processo de intervenção de tamanho vulto,  Deputado Pompílio  Canavez. Falo

sobre  o  Programa de Aceleração do Crescimento.  É o Estado entrando com sua

função de organizar o crescimento do Brasil.

É isso que a Dilma, “la fuerte”, está avisando na Europa. Façam dessa forma. Não

aceitem o que FHC aceitou no Brasil. Não aceitem o Fundo Monetário Internacional.

Não aceitem a  “troika”  mandando na Europa.  Tenham vocês os seus  Estados,  o

dever,  a  moral  e  a  coragem  de  fazer  o  que  os  países  da  América  Latina  estão

fazendo. Não se projetem para a recessão. É o recado que a Dilma dá à Europa;

Dilma, “la fuerte” - é assim que ela está sendo chamada na Europa, na Espanha, nos

títulos dos jornais. Aqui a oposição à Dilma está perdida. Não encontra discurso. O

Senador Aécio Neves está, no Senado, lutando para não baixarem a conta de energia

elétrica. Está lá a favor dos acionistas da Cemig. Diz ele que é o povo. O povo é a

Andrade Gutierrez, foi  substituído. A Cemig está substituindo o povo pela Andrade

Gutierrez.



1532
____________________________________________________________________________

De  tudo  o  que  entra,  15%  vão  para  a  Andrade  Gutierrez.  Dois  bilhões  de

empréstimo? Trezentos milhões vão para a Andrade Gutierrez. Dois bilhões de lucro?

Trezentos  milhões  vão  para  a  Andrade  Gutierrez.  E  o  Senador  Aécio  Neves  até

trabalhou. Em uma semana no Senado, ele trabalhou. Deixou de ir a Paris, não foi

sorver o vinho branco na Place de la Madeleine e ficou no Senado, para conseguir

R$2.000.000.000,00 de empréstimo, aquele que foi aprovado aqui na Casa, para o

Estado pagar à Cemig de uma vez e entrarem R$300.000.000,00 para a Andrade

Gutierrez.  Com  mais  R$2.000.000.000,00  de  lucro  no  ano  passado,  mais

R$300.000.000,00. Seiscentos milhões foi o que a Andrade Gutierrez investiu, mesmo

assim com dinheiro do BNDES, para comprar os 33% das ações da Southern. Aí,

Aécio trabalhou uma semana. Não foi encontrado no Cervantes; estava em Brasília,

uma semana, para os acionistas, para o povo de Minas dizer. Agora, o povo de Minas

é a Andrade Gutierrez. Então, a oposição está perdida. Está lutando para não baixar

a conta de luz, lutando para não diminuir o risco Brasil.

Ontem a Cemig veio aqui. Foi um vexame. A Cemig não consegue explicar por que

a energia cai  tanto.  Eles  não investem. E para onde está indo o lucro,  cada vez

maior? Sabemos: está indo para a Andrade Gutierrez. Como diz o Deputado Alencar,

se um cachorro fizer xixi no poste, apaga-se a luz. Onde está o investimento, Cemig?

Onde está o investimento que temos no PAC da Dilma?

A oposição à Dilma está perdida, está sem discurso. Agora está dizendo que vai

renovar o PSDB. Tenho uma ideia: renove mesmo; extinga esse pensamento antigo,

neoliberal;  varra  isso;  comece a  pensar  como a  Dilma,  “la  fuerte”,  como o  Lula;

comece a pensar no Brasil e no mundo desenvolvido a partir  do crescimento e da

intervenção do Estado.  Abandone o  neoliberalismo de FHC;  abandone essa ideia

nefasta que atrapalhou o mundo inteiro; abandone a ideia de o próprio capitalismo se

auto-organizar, sem a presença do Estado. Caminhe mais para o sentido do bem-

estar social; caminhe mais para o sentido da social- democracia; resgate o PSDB;

acabe  com  essa  ideia  antiga.  Esse  é  o  pensamento  vitorioso  no  mundo  hoje.  A

Europa  está  se  curvando  à  Presidenta  Dilma.  O Rei  da  Espanha  mandou  Hugo

Chavez calar a boca: “Por que não te calas?”. Agora Hugo Chavez está respondendo

a ele, com a Dilma: “Por que não te calas, Espanha?”. E siga agora o exemplo dos
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países da América Latina, do desenvolvimento interno, do crescimento, da divisão de

renda.

Paulo Guedes, o Brasil está melhorando porque dividiu renda. Pobre hoje compra

carne,  pobre  viaja,  pobre  vai  à  praia,  pobre  viaja  de  avião.  Negros  entram  na

universidade - ontem foi o Dia da Consciência Negra. O Brasil está mudando. Não

adianta o PSDB se juntar ao PIG, o Partido da Imprensa Golpista, e ficar falando de

outros assuntos, desviando-se do assunto real do desenvolvimento nacional. É isso

que o povo está enxergando. É isso o que o Pompílio está dizendo ali. A melhoria do

Brasil está acontecendo a olhos vistos. É por isso que Lula é querido, que Dilma é

querida. Peço ao Senador Aécio Neves que não fique no Senado lutando por quanto

pior melhor, lutando para não baixar as contas de luz. Ajude o Brasil a se desenvolver,

a crescer. Vamos diminuir o Custo Brasil e avançar ainda mais. Parabéns, Pompílio.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado,  Deputado Rogério Correia. Antes de

conceder  aparte aos Deputados Carlos Mosconi  e Paulo Guedes,  farei um rápido

comentário sobre o que o Deputado Rogério Correia disse, sobre Dilma, “la fuerte”.

Realmente a preocupação da Dilma com a infraestrutura do nosso País procede, pois

o setor de transporte é o gargalo do nosso desenvolvimento. É preciso investir mais.

Ficamos décadas sem construir uma nova estrada. Acabamos com as ferrovias. Não

utilizamos o potencial dos nossos rios para o transporte de cargas e de pessoas.

Nossa capacidade de transporte hidroviário é maior que a dos Estados Unidos, mas

não  a  utilizamos.  Está  na  hora.  É  isso  que  o  governo  da Presidenta  Dilma  está

propondo.

Deputado  Carlos  Mosconi,  ao  conceder-lhe  aparte,  comento  sobre  algumas

rodovias do Sul de Minas que precisam ser melhoradas. Mas o senhor,  que roda

muito na região, sabe e, com certeza, concorda que melhorou muito, se compararmos

com a situação de 10 anos atrás.

O Deputado  Carlos  Mosconi  (em aparte)*  -  Agradeço,  caro  Deputado  Pompílio.

Gostaria de voltar ao mundo real, porque não podemos ficar no sonho. Precisamos

voltar para o mundo real. O mundo real é o Brasil que aí está, campeão da violência,

campeão da educação de péssima qualidade, campeão da saúde precaríssima, que

não atende à população, que a despreza, que não dá atenção às reais necessidades
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da população. Esse é o mundo real em que vivemos, e não o que foi dito aqui, essa

maravilha de país ilusório que não existe.

Caro Deputado Pompílio Canavez, cumprimentando-o por sua manifestação, serei

rápido. V. Exa. conhece tanto quanto eu a nossa região Sul de Minas. As estradas

federais viveram durante grande tempo em situação lastimável.  V. Exa.  se lembra

muito bem disso. Foram recuperadas, mas quero fazer uma crítica à recuperação

feita.  Citarei  um  caso  específico:  a  estrada  federal  que  liga  Poços  de  Caldas  a

Andradas. Essa estrada está quase intransitável. V. Exa. sabe disso porque deve ter

passado  por  ela.  Essa  estrada  foi  recuperada  há  pouco  mais  de  um  ano.  Foi

restaurada, Deputado Alencar da Silveira Jr., Deputado Pompílio Canavez, há pouco

mais  de um ano.  Estava absolutamente intransitável  e foi  restaurada,  mas agora,

após  um  ano  e  pouco,  está  novamente  intransitável.  Que  restauração  foi  essa,

Deputado Pompílio Canavez? Isso me causa preocupação porque as outras estradas

que foram restauradas há menos tempo também poderão chegar rapidamente a essa

situação.

Essa estrada foi “recuperada”, mas isso não significou absolutamente nada. Além

disso, não tem manutenção. Os buracos são abertos todo santo dia. Nas estradas

federais não há nenhum tipo de fiscalização. Por elas trafegam caminhões pesados -

com  peso  acima  do  permitido  -,  mas  não  existem  balanças  nem  uma  Polícia

Rodoviária Federal para coibir esse tipo de abuso. As estradas vão sendo literalmente

exterminadas. A estrada a que me referi está colocando em risco a segurança da

população que passa por ela porque é extremamente movimentada, como V. Exa.

sabe.

Melhorou? Ótimo. Isso é obrigação. Levantamo-nos e dizemos: a estrada está boa.

Será que a estrada poderia não estar boa? Será que pagamos os nossos impostos

para quê? Vamos ficar aqui falando maravilhas sobre a estrada, que ela está ótima?

Foi lamentável o tempo em que ficou péssima, mas a restauração feita, que custou

muito dinheiro, não está valendo para nada, caro Deputado Pompílio Canavez. Após

um ano e pouco dessa restauração, a estrada está intransitável e, como disse, não

tem manutenção, ao contrário das estradas estaduais, que foram recuperadas. Na

licitação constava um período mínimo de quatro anos para sua manutenção. Por isso
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se encontram em boa situação em todo o Estado.

Enviei  à Presidenta Dilma um ofício denunciando a situação da estrada. Relatei

essa história,  ou  seja,  que a estrada,  após um ano e pouco de recuperação,  se

encontra em péssima situação. A Presidenta respondeu meu ofício dizendo que iria

tomar  providências.  A  resposta  está  guardada  em  meu  gabinete.  Vou  cobrar

providências  se  isso  demorar  para  acontecer,  porque a  situação da estrada está

prejudicando a economia  do Sul  de Minas e  causando insegurança à  população.

Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Deputado Carlos Mosconi, o tráfego, o uso que se

faz de algumas rodovias faz com que sua vida útil seja muito curta. V. Exa., como

sempre,  está desempenhando não só o papel  de parlamentar,  mas também o de

cidadão, que é o de fiscalizar. Se não está bem feito, vamos denunciar. É preciso falar

das  empreiteiras  do  País.  Ontem  assistimos,  estarrecidos,  à  Justiça  soltando  o

Carlinhos  Cachoeira,  algo  complicado,  porque  é  um  homem  que  exerce  uma

influência muito forte sobre essas questões.

V.  Exa.,  Deputado  Carlos  Mosconi,  implicitamente  concordou  que  a  situação

melhorou. Antigamente, V. Exa. participou de diversos protestos, lutou muito para que

o governo federal  assumisse o seu papel.  Além do apagão de energia,  sofremos

também um “apagão” de rodovias.

O Deputado Carlos  Mosconi  (em aparte)*  -  “Apagão”  que se tem repetido com

frequência enorme, Deputado Pompílio Canavez, especialmente no Nordeste e Norte

do País, mas nenhuma providência tem sido tomada.

O Deputado Pompílio Canavez - Mas não existe o constrangimento nem o vexame

de desligar  aparelhos,  deixar  de  tomar  banho,  ou  seja,  foi  algo  institucionalizado.

Existem problemas. A Cemig os tem por falta de investimentos, como disse aqui o

Deputado Rogério Correia. Enquanto o lucro aumenta, a qualidade cai. Existe uma

inversão: lucro cada vez maior, mas a qualidade da energia que chega à cidade, à

empresa, à casa do cidadão está caindo muito.

Falando de energia e lembrando o que disse o Deputado Rogério Correia, acho

absurdo, sem sentido, sem tamanho que sejam contra a redução da tarifa de energia

para o consumidor. Como pode isso? Como pode o Senador Aécio Neves e muitos
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políticos serem contra a diminuição do custo Brasil, da energia elétrica? O cidadão vai

pagar menos em sua conta de luz, bem como as empresas, que poderão gerar mais

empregos.

Deputado Paulo Guedes, fico pensando que temos um potencial enorme de energia

hídrica. O nosso Estado é responsável por 70% da água do sistema elétrico nacional.

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  deveríamos  aproveitar  essa condição  e  diminuir

ainda mais o custo da energia em nosso Estado, para atrair para cá empresas da

China.  Em  vez  de  se  derreter  o  nosso  minério  lá,  que  viessem  para  cá,  e  não

ficássemos apenas lotando os porões dos navios que vão para outros continentes.

Temos  energia  elétrica.  Vamos  diminuir  o  preço  dela.  Fico  abismado  de  ouvir

alguém dizer que é contra isso. O PSDB apresentou centenas de emendas contrárias

à redução do custo da energia elétrica, e isso tem de ser dito. O custo da energia

elétrica tem de ser reduzido, pois vai diminuir o custo Brasil.

Deputado Mosconi, quero lembrar que, recentemente, a Presidente Dilma propôs

que  100% dos  “royalties”  do  pré-sal  fossem destinados  à  melhoria  da  educação,

como o senhor reclamou. A situação da educação está mesmo precária.  Por que,

então,  não  votaram  a  favor  de  os  “royalties”  do  pré-sal  serem  integralmente

destinados à educação?

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente quero parabenizá-lo por

fazer essa discussão tão importante, Deputado Pompílio. Também quero discordar do

Deputado Carlos Mosconi, que reclamou da saúde. O governo do Estado deixou de

investir mais de R$5.000.000.000,00 e, agora, recorre ao TAG para continuar a não

investir  em  saúde.  Se  Deus  quiser,  vamos  conseguir  barrar  essa  farra  e  ter

R$1.000.000.000,00 a mais aplicados em saúde em Minas. A nossa saúde vai de mal

a  pior,  porque  o  Estado  deixa  de  investir.  Aí  estão  os  relatórios  do  Tribunal  de

Contas...

O Deputado Pompílio Canavez* - Que obrigam os Municípios a investirem muito

mais do que podem, do que aguentam.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Justamente. Pompílio, no que diz respeito

às  estradas,  quero  fazer  um histórico  do  que ocorreu em minha região,  onde as

rodovias  foram  quase  todas  recuperadas.  A  estrada  que  liga  Montes  Claros  a
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Pirapora,  pela  qual  não  passava  nem  carro  no  governo  Fernando  Henrique,  foi

totalmente  restaurada,  ficou  excelente,  com  um  investimento  de  mais  de

R$200.000.000,00. Mais de R$500.000.000,00 foram investidos na recuperação do

trecho da BR-135, que liga Montes Claros a Curvelo, que também ficou excelente,

sem  problema.  Hoje  se  pode  ir  a  Belo  Horizonte  com facilidade.  No governo  do

Fernando Henrique, na época da chuva, as cidades de Manga, Montalvânia, Juvenília

e  Miravânia  ficavam  ilhadas.  Não  se  conseguia  ir  nem  vir.  Nem  os  Correios

entregavam  correspondência  lá.  O  asfaltamento  da  estrada  que  liga  Manga  a

Montalvânia está sendo concluído,  e está  sendo lançado agora o trecho que liga

Manga a Itacarambi. O governo mandou fazer o projeto executivo para a restauração

da BR-251, ligando Montes Claros a Salinas, com mais de 100km de terceira pista, e

para a duplicação da estrada que liga Montes Claros ao trevo de Janaúba. Ou seja,

no que tange ao Norte de Minas, minha região, não temos o que queixar do governo

federal, que está fazendo o dever de casa, realizando mais de 70% do que tinha de

ser feito. Em relação aos outros 30%, estão em andamento os projetos.

Quero agradecer à Presidente Dilma e ao ex-Presidente Lula, que nos ouviram. O

trecho da estrada que liga Manga a Montalvânia virou novela. Houve Deputados que

perderam  os  dentes,  prometendo,  nos  governos  passados;  outros  perderam  os

cabelos, envelheceram e se aposentaram, mas a estrada não saiu. Só vai sair agora,

no governo do Presidente Lula, sob a nossa intervenção, com o nosso pedido.

Quero agradecer ao Presidente Lula,  ao Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio,

que tem nos atendido muito bem.  Ontem ele  recebeu,  no  Ministério,  o Deputado

Gabriel  Guimarães,  para  tratar  da  licitação  do  trecho  Manga-Itacarambi.  Quero

agradecer  e parabenizar  o governo da nossa Presidenta Dilma e o ex-Presidente

Lula,  que  mudou  de  fato  o  Brasil.  Vemos  aqui  uma Oposição  desnorteada,  uma

Oposição sem discurso, uma Oposição que vê o ex-Governador Aécio Neves votar

contra, trabalhar contra a redução da taxa de energia para o consumidor. Por quê?

Gostaria de ver o Aécio Neves fazer um discurso para explicar isso a Minas Gerais. A

Dilma vem com uma boa notícia, vai reduzir a conta de energia em Minas, mas a

Cemig  se  recusa veementemente  a  acatar  a  medida  provisória.  Ela  se  recusa a

acatar uma medida que vai reduzir a conta de energia dos consumidores.
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Quero  parabenizar  a  Presidenta,  pois  o  Brasil  está  mudando  para  melhor,  as

pessoas  estão  tendo  oportunidade  de  sonhar,  de  arrumar  emprego,  de  estudar.

Nosso país cresce, é respeitado lá fora. Este é o novo Brasil, o Brasil administrado

pelo PT no governo Lula e agora no governo Dilma. Isso o PSDB não engole porque

ficaram oito anos no governo e quebraram o País, que vivia de pires nas mãos. Em

qualquer crise o governo Fernando Henrique Cardoso recorria ao FMI, endividando

ainda mais o País. Hoje estamos emprestando dinheiro ao FMI, porque Lula fez o

dever  de casa,  distribuiu renda,  coisa que o PSDB não aceita.  Eles  não aceitam

distribuir renda porque o dinheiro do povo tem de ficar somente para meia dúzia de

pessoas. Isso era assim no seu governo.

O Senador Aécio Neves ficar contra a redução da taxa de energia é um absurdo,

Deputado  Pompílio,  que  não  esperávamos.  Ele,  que  quer  ser  Presidente  da

República, como vai explicar que é contra a redução da taxa de energia? A taxa de

energia é a mais cara do mundo. A Presidenta Dilma, ao propor uma medida correta,

tem de enfrentar as  concessionárias e a oposição do Aécio.  O Deputado Rogério

Correia explicou muito bem sua relação com a Andrade Gutierrez, com os acionistas,

que ficam com os lucros. Eles têm R$2.000.000.000,00 de lucro, mas não aceitam

reduzir a taxa de energia para o consumidor. Quero parabenizar a Presidenta Dilma.

Gostaria de ver o Senador Aécio explicar por que é contra a redução da conta de

energia. Explique-se, Aécio: por que é contra a redução da taxa de energia? Ele não

tem condições de explicar. A explicação é uma só, ou seja, defender os poderosos,

defender  as  grandes  empresas,  os  grandes  acionistas  da  Cemig.  O  povo  não

interessa.  No Norte de Minas, o tempo não pode fechar.  Trovejou,  faltou energia.

Começou a formação de chuva, a energia cai. E assim está acontecendo em todo o

Estado.  Já  pararam  o  Luz  para  Todos.  Priorizaram  as  regiões  ricas.  Há  70  mil

pessoas esperando o Luz para Todos, mas a Cemig enrola e enrola. As coisas não

andam.

Por isso quero dizer que estamos vigilantes. Vamos continuar cobrando explicações

do Senador  Aécio Neves,  cobrando explicações de por  que ele deixou de aplicar

R$5.000.000.000,00 na saúde. Por que querem tentar, mais uma vez, enrolar o povo

de Minas com um TAG, para deixarem de investir na saúde, na educação. Parabéns,
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Deputado Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Deputado  Paulo  Guedes.  Antes  de

passar  a  palavra  ao  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  gostaria  de  fazer  uma

ilustração. O Deputado Carlos Mosconi disse que as rodovias estaduais estão muito

bem, que tudo está bem, mas o jornal “Hoje em Dia”, da data de hoje, 21/11/2012,

traz que há 16 obras em atraso na PPP da MG-050, uma rodovia estadual que terá

contrato repactuado. Ela é a campeã de cobrança de pedágio no Brasil. Enquanto o

pedágio na Rodovia Fernão Dias é de R$1,40, nela se cobra o valor de R$4,10; são

seis pedágios em um curto trecho. Só quero lembrar que não se pode ser nem tanto

ao mar nem tanto à terra, pois uma das mais importantes rodovias estaduais tem uma

PPP, que foi notícia hoje no jornal “Hoje em Dia” e terá de ser repactuada, porque há

16 obras em atraso.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Pompílio Canavez, quem

vai  julgar  é  quem  está  acompanhando  este  debate,  é  o  telespectador  da  TV

Assembleia,  o  pessoal  que  está  nas  galerias.  Em  um  debate  como este,  ver  o

Deputado Rogério Correia defender as estradas no Estado é brincadeira, pois estão

todas ruins. V. Exa. não deve estar andando pelos mesmos lugares que eu. Depois

dessa chuvinha que caiu, os buracos apareceram tanto nas MGs quanto nas BRs. A

população  não  aguenta  mais  estourar  os  pneus  dos  carros  nessas  rodovias.

Deputado Pompílio, quem vai julgar quem está certo é o telespectador. Será que o

Deputado Alencar está falando certo? Será que o Deputado Rogério Correia falou

certo? Será que o Deputado Pompílio Canavez falou certo? É só colocar os carros

para andar nas rodovias. Vamos começar a viajar, a colocar o carro na estrada. Está

tudo muito ruim.

V. Exa. falou da MG-050, que tem pedágio caro. Isso é caso de polícia. Não sei

como os Deputados de Divinópolis, de Itaúna, que usam aquela malha, não fazem

nada. Outro dia, passei por lá e coloquei minha impressão daquela estrada no meu

Twitter: disse que é caso de polícia. Aquele pessoal tem de ser preso. Uma rodovia

daquelas não tem acostamento, não tem nada e ainda cobra um pedágio caro. Se

fosse morador de Santo Antônio do Monte, de Divinópolis ou daquela região, já teria

parado aquilo  lá.  Ainda bem que isso não ocorre na rodovia da minha cidade de
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Itabirito, naquela MG para a qual fizemos um acerto com o DNIT e, agora, arrumamos

a Serra  de Itabirito  -  só  ficou  faltando o  cruzamento e as curvas,  por  causa dos

acidentes. A situação foi agravada porque veio a chuva, levou a estrada, levou tudo.

Ali, pelo menos, é isso. Mas por onde andamos em Minas Gerais está ruim.

Se eu fosse Deputado de Divinópolis,  teria parado aquela rodovia,  teria deitado

naquele asfalto e dito que, por ali,  não passaria mais ninguém. Aquilo é coisa de

polícia. Os Deputados que transitam por aquela rodovia deviam fazer alguma coisa.

Aquele é o local onde o Deputado João Leite bateu o carro, anos atrás, e quase

morreu. É caso de polícia, pois não há acostamento, não há asfalto; a única coisa que

há lá é pedágio. Aquilo mostra a falta de vergonha na cara do governo. Temos de falar

o que é fato. Sou da base do governo, mas aquilo ali  é caso de polícia, ninguém

aguenta mais. E as estradas federais e estaduais só estão uma porcaria, em Minas

Gerais.

Temos de levar  esse assunto a debate com seriedade. Os buracos apareceram

apenas com essa chuvinha que caiu. Será que estou falando bobagem? Para mim, o

Deputado Rogério Correia surtou aqui, hoje. Defender professor, Deputado Rogério

Correia, é bacana, assim como defender o governo Dilma. Agora, defender estrada

em Minas Gerais, meu filho, pelo amor de Deus! Pode-se saber que hoje você não

acordou bem: V. Exa. veio aqui defender as estradas de Minas Gerais... Quem está

acompanhando, vê que não tem estrada boa em Minas, não tem MG, não tem BR.

O Deputado Fabiano Tolentino está brigando e acabará morrendo naquela estrada,

embora não seja o que lhe desejo nem a ninguém. Quero apenas lembrar que aquilo

é caso de polícia. Nós, que somos da base do governo, temos de dizer que não pode

acontecer o que vem ocorrendo ali. Quanto às BRs, basta chover para os buracos

aparecerem.  Com  todo  o  respeito  que  temos  pelo  companheiro,  não  há  como

defender estradas em Minas Gerais. Está tudo uma porcaria só.

O Deputado Pompílio Canavez - Deputado Alencar, falei das rodovias do Sul de

Minas, e o Deputado Paulo Guedes falou sobre as rodovias do Norte. Comparamos

com o período passado, antes do governo Lula, e, embora quem ande pelas estradas

saiba que há alguns trechos com problemas, houve uma grande melhora.

Dilma, “la fuerte”, como os jornais espanhóis a estão chamando, sabe que tem de
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melhorar a infraestrutura brasileira, que necessita melhorar as rodovias, que precisa

investir  em  ferrovias,  no  transporte  hidroviário  e  reduzir  o  Custo  Brasil.  Por  isso,

reduzir  as  tarifas  de  energia  elétrica  para  o  consumidor  doméstico  e  para  as

empresas é fundamental.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Bom dia. O Deputado Alencar falou

muito bem. Realmente, as estradas, no todo, estão ruins. É precário o estado da MG-

050 porque faltam investimentos, o contrato está atrasado, precisa ser repactuado, e

necessitamos de sua duplicação até Divinópolis, no mínimo. Hoje a duplicação vai

apenas até Itaúna, e nada está sendo feito.

A  reunião  ontem  foi  muito  produtiva.  Acredito  que  a  Nascentes,  com  novo

investimento, pode voltar às obras, porque estamos pagando um pedágio caríssimo e

o benefício é muito pequeno para os usuários. Sei que é complicado ultrapassar um

carro no trecho de Divinópolis a Itaúna porque não há acostamento digno, a estrada

necessita de melhorias e de duplicação. São 272km, precisamos de muita melhoria

na MG-050, e o contrato é de 25 anos. Estrada é primordial, ela leva empresas para a

cidade,  dinamiza  a  economia...  Portanto,  temos  de  trabalhar  muito  nas  nossas

estradas,  e  Divinópolis  precisa  de  melhorias  na  MG-050.  Estamos  lá,  com  muito

empenho, muita luta, muita vontade de duplicá-la em sua totalidade. Esse é o sonho

do divinopolitano e das cidades da região. Muito obrigado, Deputado Pompílio, pelo

aparte. Tenho certeza de que faremos muito pelas estradas mineiras.

O Deputado Pompílio Canavez - Estaremos juntos com o senhor nessa luta. Quero

dizer que sou favorável ao projeto de lei do Deputado Ivair, que o debate foi muito

proveitoso e devemos retomá-lo, já que até a base do governo acha que as rodovias

estaduais precisam ser mais bem cuidadas, como acabou de denunciar, alto e bom

som, o Deputado Alencar da Silveira Jr. Muito obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Solicitei a continuação da discussão do Projeto nº

771, que dispõe sobre a transferência do domínio do Estado para o Município de

Carmópolis de Minas do trecho da Rodovia MG-270, para que pudéssemos continuar

o debate sobre a questão das estradas de Minas, cuja realidade estamos vendo.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. parece que surtou: não sei onde está vendo
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tantos buracos em estradas. O Deputado Tolentino lembrou muito bem que a MG-050

é  a  vergonha  de  Minas.  É  a  estrada  que  cobra  o  pedágio  mais  caro  do  Brasil.

Privatizaram uma estrada, não a duplicaram, e cobram um pedágio absurdo. A MG-

050 é um mau exemplo. Mas o Deputado Tolentino esqueceu de falar sobre o bom

exemplo que é a BR-262. Está uma beleza. De vez em quando, Deputado Tolentino,

você poderia elogiar a Dilma. Vai-se até Nova Serrana, e é um verdadeiro tapete. Só

o Deputado Alencar vê buracos lá.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - O Deputado Rogério lembra muito bem

que a BR-262 melhorou muito, e a região cresceu bastante. Uma estrada boa traz

crescimento para a localidade; portanto, é importante que nossas estradas estejam

em bom estado. É claro que há alguns problemas. De Nova Serrana para a frente,

pode melhorar mais, mas já avançou muito. E lá não é uma estrada “pedagiada” - é

preciso lembrar -, ninguém paga para trafegar nela. Houve uma melhoria ali, sim, e

toda região tem de ter boas estradas.

Temos de trabalhar muito. Esse é o papel do fiscal, independentemente de ser da

base do governo. O papel do Deputado é fiscalizar e levar investimentos - cada um

na sua região distinta. A 262 melhorou muito e precisa avançar mais ainda; sempre

queremos mais melhorias. Mas é preciso começar as obras na MG-050, que estão

atrasadas. Quando começar, aí, sim, passa a haver o benefício. Por enquanto, só

temos o custo, que é alto em razão do pedágio. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Tolentino. Estou me lembrando

disso porque o Antônio Júlio reclamava sempre - e com razão - do estado da 262, e

agora, Deputado, é de se elogiar o trabalho que foi feito em Nova Serrana. Também é

uma obra do PAC. Por isso, eu estava fazendo um balanço do Programa. É claro que

precisamos  cobrar  vários  trechos  de  estradas.  Alguns  não  foram  feitos,  isso  é

verdade. Mas que realmente o Programa de Aceleração do Crescimento, para obras

de infraestrutura no Brasil, colocou o Estado fiscalizando e orientando o crescimento

e  desenvolvimento,  não  há  dúvida.  Aquela  ideia  do  passado,  Deputado  Carlos

Pimenta, de que, por meio de acordos com a iniciativa privada e apenas dependendo

dela,  consertaríamos  o  Brasil,  não  deu certo.  É  o  que  não está  dando  certo  na

Europa, pois não há o papel indutor do Estado. Essas questões não se desenvolvem
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ao  “bel-sabor”  do  mercado.  As  rodovias  não  vão  sendo  duplicadas,  refeitas,  etc.

porque a iniciativa privada vai apostar nelas. Sem que o Estado faça a sua parte, isso

não acontece.

Foi isso que se deu no final do governo Fernando Henrique, com aquele apagão

das estradas, como chamávamos: a “buracaiada” generalizada nas estradas do Brasil

inteiro. Por que aconteceu aquilo? Porque o governo apostava que a iniciativa privada

supriria a deficiência do setor de infraestrutura de estradas no Brasil. Era o modelo

privado a ser substituído. Foi implementado em São Paulo, no governo do PSDB,

com altos custos e num Estado onde o desenvolvimento é muito maior, assim como o

volume de tráfego de veículos.  Apostou-se  num modelo  em São Paulo,  e  hoje a

população paga caro. Pensava-se que aquele mesmo tipo de aposta poderia ser feito

para o Brasil. Deu errado. Mudou-se o pensamento, então. Quando o Presidente Lula

lançou  o  Programa  e  colocou  Dilma  como  a  mãe  do  PAC,  o  Estado  brasileiro

começou  a  planejar  esse  desenvolvimento.  Essas  estradas  são  fruto  de

planejamento. Hoje você cita trechos que podem ser melhorados, porque ainda falta

fazer alguma coisa. Mas são trechos, não é aquele estado esburacado das estradas

que o Brasil vivia.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Rogério, essa questão das estradas,

principalmente  em Minas  Gerais,  tem de merecer  tanto  por  parte  do  governo  do

Estado, do governo federal, desta Casa, da população quanto das lideranças uma

análise bem mais aprofundada e sem nenhum tipo de posicionamento político. Na

verdade, se compararmos o que acontecia no passado com o que acontece hoje,

obviamente  melhoramos  muito  -  reconheço.  Eu  já  passei  por  aquela  estrada  de

Montes Claros várias  vezes  e,  por  duas vezes,  interrompemos o  tráfego  na  135.

Levamos  caminhão  de  som,  brigamos.  Mortes  aconteciam  ali  todos  os  dias,

professores  da  Unimontes,  população  em  geral,  era  um  caos.  A  estrada  foi

recuperada, é claro. Foi totalmente refeita também graças à iniciativa da Associação

Comercial e Industrial de Montes Claros, porque não havia nem projeto. Se fôssemos

depender de um projeto do DNIT naquela época, demoraria mais dois ou três anos. A

própria Associação Comercial e Industrial de Montes Claros fez um rateio entre todas

as pessoas que passam por  aquela estrada, empresas, firmas,  etc.,  e entregou o
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projeto na mão do Ministro naquela ocasião, em resposta à alegação de que não

havia projeto. Se tivesse de ser feita mais alguma adequação, também poderia ser

feita. Isso mostra que tem de haver iniciativa, parcerias, não pode ser dessa forma.

A Presidenta Dilma pegou o transporte rodoviário sucateado. As estradas já tinham

20, 25 anos. É claro que ainda precisa ser feita muita coisa. O Deputado Paulo citou a

estrada de Montalvânia, que é uma vergonha. Sair de Manga para ir a Montalvânia é

uma vergonha.  Espero  que  essa  história  tenha  um  fim,  porque  o  problema  é  a

vaidade. Não é dessa maneira que vamos resolver os problemas.

Deputado Rogério Correia,  quero chamar a atenção para duas rodovias cruciais

para o Brasil, para Minas Gerais e, principalmente, para as regiões. Uma é a BR-251,

ligando  Montes  Claros  à  Rio-Bahia,  passando  por  Francisco  Sá.  Não  há  um  dia

sequer em que não aconteça um acidente na Serra de Francisco Sá. As carretas

descem, e os acidentes acontecem. Eles tapam os buracos na época da seca, mas,

quando chove, o buraco aparece novamente. Parece que o governo federal quer agir,

mas  a  burocracia  é  muito  grande.  A estrada  está  pronta,  mas  vêm  os  órgãos

ambientais e criam problemas.

Deputado Rogério,  a  mais  difícil  é  a BR-367,  idealizada na época de Juscelino

Kubitschek. Ela corta todo o Jequitinhonha, o Baixo, o Médio e o Alto. Conversando

com o Prefeito de Jacinto, com a Prefeita de Santa Maria do Salto, com o pessoal de

Salto da Divisa, soube que estão passando lá centenas de carros por dia. As pontes

são de madeira. Um cidadão ficou tão indignado que colocou fogo na ponte porque

viu sua família sendo morta naquela estrada. A empresa que cuidava da estrada faliu

e esperou até o fim do mandato para entregar ao DER, que entregou ao DNIT. Fica

esse jogo de  empurra  na  estrada da  vergonha.  E  essa estrada não é  apenas  a

estrada da praia. Não, ela é responsável por várias cidades da região que estão em

situação de penúria por falta de um programa de investimento regional.  E não se

pode  falar  em  crescimento  regional,  em  desenvolvimento  das  cidades,  em

desenvolvimento de um povo se não se tem estrada. Se o Deputado Rogério Correia

fosse rico e fosse convidado para implantar uma empresa em Salto da Divisa, ele não

iria. Ninguém quer ir porque são quase 100km de estrada de terra cheia de buracos.

O asfalto que já existe tem de ser retirado, tem de ser renovado.
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Deputado, estou propondo uma audiência pública com o Sr. DNIT, com o Sr. DER,

com as lideranças locais para descobrir  quem é o pai da criança feia,  quem tem

responsabilidade, para podermos cobrar. O DNIT diz que a estrada é concessionária

do Estado, o Estado diz que já devolveu a estrada. Devolveu a quem? Em Salto da

Divisa, quando se fala em saúde, é na Bahia; quando se fala em comércio, é na

Bahia; quando se fala em educação, é na Bahia. É uma cidade segregada, riscada do

mapa de Minas Gerais porque não tem como se locomover. E a comarca é Jacinto,

mas ninguém vai lá. E as empresas têm um potencial muito grande na região.

Essa audiência pública que realizaremos será para decifrarmos o código da BR-

367, para saber quem tem responsabilidade. Para mim, não interessa saber  se é

sicrano  ou  fulano,  respeito  a  nossa  Presidenta  Dilma  e  a  defendo  em  qualquer

circunstância, assim como respeito o Governador Anastasia e o defendo também em

qualquer  circunstância.  Mas  a  situação  está  aí.  Entre  as  sete  cidades  de  Minas

Gerais que não têm via de acesso, estão Jacinto, Salto da Divisa, Santo Antônio do

Jacinto  e  Santa  Maria  do  Salto.  São quatro Municípios  que não  podem ter  esse

benefício. E o trecho de Santo Antônio do Jacinto até a BR-367 foi asfaltado dentro do

Proacesso. De Santa Maria do Salto até a BR-367, o trecho está asfaltado.

Queria convidar e pedir o apoio de V. Exa. para encararmos o povo do DNIT, que

não está “nem aí” para a Assembleia de Minas. Quando vamos ao DNIT, em Brasília,

para conversar, eles chegam com uma papelada enorme dizendo que já está pronto,

que já estão adequando, mas não resolvem o problema. Juscelino Kubitschek deve

estar estrebuchando de raiva no túmulo porque ele idealizou essa estrada, e até hoje

a integração do Jequitinhonha não aconteceu de fato, porque não temos uma estrada

para levar o progresso. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Concederei

aparte ao Deputado Doutor Wilson Batista, mas antes gostaria de dizer ao Deputado

Carlos Pimenta que essa estrada já foi comprometida, incluída no PAC, mas não teve

solução.  É  uma estrada que devemos cobrar,  concordo com V.  Exa.  em gênero,

número  e  grau.  Os  Prefeitos  e  a  população  local  precisam  dessa  obra,  que  é

importante. No Jequitinhonha, depois  de Irapé,  uma estrada de 40km - estava no

Caminhos de Minas -  ainda não foi  asfaltada.  A estrada que liga Irapé a Araçuaí
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também é necessária e vai  encurtar  bem o percurso.  É uma MG que precisa ser

asfaltada e também precisa ser cobrada. No Jequitinhonha, são esses dois gargalos

que temos de cobrar. Esse é o nosso papel. O que estou fazendo aqui é colocar os

pingos nos “is”,  porque realmente  é  preciso  reconhecer  que houve uma melhoria

muito grande na malha rodoviária de Minas Gerais.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado Rogério, parabenizo-o

por  esse debate. Gostaria de colocar algumas opiniões para reflexão, porque não

estou de acordo com todas as colocações que foram feitas a respeito do governo

federal. Inicialmente, começo pelo seu próprio “marketing” de campanha: “País rico é

país sem pobreza”. Isso é verdade, o País está rico e está sem pobreza, mas o povo

está pobre. Então deveria ser:  “País rico é povo sem pobreza”. O governo do PT

recebeu uma fortuna para administrar o País a partir de 2002. E cumpriu muito bem a

sua missão,  gastou  exageradamente com a sua companheirada.  Empregou muito

bem a sua companheirada, todos os seus aliados perdendo o alcance da vista.

Todos sabem muito bem que o Ministério dos Transportes, o Ministério do Trabalho

e o Ministério do Turismo gastaram muito com poucos e não gastaram com o povo. O

povo no Brasil  ainda vive na pobreza.  Sabemos que mais  de 15% da população

brasileira  vive  abaixo  da  linha  da  pobreza.  Batemos  recordes  mundo  afora  de

criminalidade, são 45 mil homicídios por ano. É uma verdadeira epidemia. Estamos,

sim, em um país rico, mas o povo vive na pobreza. Vemos as nossas Capitais e as

nossas  metrópoles  revestidas  de  favelas,  vemos  o  tráfego  caótico  nas  grandes

cidades, não existe um planejamento para o Brasil. Você é testemunha disso.

Que planejamento e infraestrutura existem hoje em nível federal para as nossas

metrópoles?  É  o  imaginário  trem-bala?  É  a  usina  dinossauro  Belo  Monte?  É  a

transposição das águas do Rio São Francisco? São todos planejamentos que estão

cheios de complicações, todas obras sem nenhum futuro. É esse o planejamento de

nosso país, de nosso velho país do PT, que vocês insistem em eternizar. Eternizar o

quê? Que planejamento importante  temos hoje para o  Brasil?  Estamos vendo as

obras  da  Copa  do  Mundo  cheias  de  remendo,  de  disfarces,  de  maquiagem,

enganando o povo brasileiro e dizendo que o Brasil tem dinheiro. O Brasil, sim, tem

dinheiro, mas não está sendo aplicado para o povo do Brasil; está, sim, sendo útil
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para fazer empréstimos para outros países, para dizer que o País está bem. Ele, sim,

está rico, tem uma fortuna, mas o povo brasileiro não está vivendo esse crescimento

nem na educação, nem na saúde, nem na segurança. Batemos recordes dos piores

indicadores sociais do mundo, até mesmo com relação aos países mais pobres da

América Latina, que vivem com melhor qualidade de vida do que o povo brasileiro.

Então, não podemos eternizar esse governo do PT, que faz caridade social e vive

escondido simplesmente atrás do Bolsa Família e de outros projetos sociais. Distribui

uma migalha para o povo brasileiro e desperdiça o dinheiro de um país rico.

É essa a minha indignação. Temos, sim, de reconhecer os nossos erros para que a

nossa  população  possa  viver  com  mais  qualidade,  ter  mais  vida  com  felicidade,

igualdade e mais trabalho para todos. O nosso povo precisa de trabalho e esperança

de um futuro melhor.  O trabalho para melhorar a sua autoestima para criar a sua

família e viver feliz neste país. Por isso discordo muito quando dizem que o PT trouxe

oportunidade para o povo brasileiro. Ainda faltam muitas oportunidades. Vejo ainda

desperdícios do dinheiro de um país que é rico. O “slogan” não deve ser “país rico é

país sem pobreza”, mas “país rico é povo sem pobreza”. O governo do PT deveria,

inicialmente, mudar o seu “marketing” para trabalhar para o povo, e não trabalhar

para o País, esquecendo-se do seu povo.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Doutor Wilson Batista.

Em seguida vou conceder-lhe aparte, Deputada Maria Tereza Lara. Antes, gostaria

apenas de dizer  ao  Deputado Doutor  Wilson Batista  que respeito a opinião  dele,

embora tenha discordância profunda da análise que fez do Brasil de hoje, construído

pelo PT, pelo PMDB e pelos partidos da sua base aliada. A opinião de V. Exa., que

respeito, é a da Oposição constituída pelo PSDB, pelo DEM, pela chamada Oposição

conservadora  e  neoliberal  do  Brasil.  Essa  tem  esse  pensamento.  É  bom  que

tenhamos Oposição e que seja respeitado o seu pensamento no Brasil, embora as

minhas discordâncias, evidentemente, sejam profundas.

Deputado Doutor Wilson Batista, vou expor alguns pontos. O Presidente Lula tirou

da miséria 40 milhões de pessoas. Isso é fato, está constatado. A Presidenta Dilma

tem agora o programa chamado Brasil Carinhoso, pelo qual se localizam os bolsões

de pobreza. A Presidenta Dilma tem o compromisso de sair do governo com o Brasil
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combatendo  e  erradicando  a  pobreza,  que  já  é  antiga.  Felizmente  estamos

caminhando para um final feliz: 40 milhões de pessoas saíram da miséria, e outros

tantos estão sendo detectados pelo programa Brasil Carinhoso.

Então, Deputado Doutor Wilson Batista, do ponto de vista de programas sociais, o

governo do Presidente Lula, da Dilma e do PT avançou muito. O programa Bolsa

Família não pode ser visto, segundo V. Exa. disse, como um programa de migalhas a

serem entregues ao povo. Isso não é verdade. Para os que ainda têm preconceito em

relação a ele, digo que é um programa que traz dignidade. A pessoa passa a ter o

direito de mensalmente receber o mínimo daquilo que o Brasil produz, para evitar que

passe fome. Essa é a ideia do programa, que está sendo exportado para o mundo. A

pessoa  passa  a  ter  a  dignidade  de  ter  um  recurso.  Nós,  que  temos  emprego  e

ganhamos bem, podemos achar que é pouco, mas, para essas pessoas, de forma

alguma  são  migalhas;  pelo  contrário,  é  um  recurso  fundamental  para  que  suas

crianças vão à escola e tenham o que comer. Em um país de muita miséria, o Bolsa

Família passou a ser algo fundamental.

Junto  com  ele  existe  o  programa para  que  essas  famílias  -  a  Deputada  Maria

Tereza Lara fará um aparte e sabe muito bem a esse respeito, pois trabalhou com

isso em Betim e na Região Metropolitana - tenham ainda uma série de incentivos das

Prefeituras - o nosso governo não faz o mesmo, mas deveria fazê-lo - a fim de terem

profissão e emprego e não necessitarem mais do Bolsa Família. Esse é um programa

fundamental  de  inclusão  social  e,  portanto,  está  longe  de  ser  um  programa  de

migalhas. O PSDB tem a mania de dizer isso, mas é um preconceito dos ricos em

relação aos pobres.

O  Brasil  tem  um  programa  para  a  área  agrária,  e  eu,  que  trabalhei  na  área,

considero-o  fundamental.  O  Pronaf,  que  disponibiliza  crédito  para  o  pequeno

produtor,  melhorou  impressionantemente  a  vida  dos  pequenos  produtores,  assim

como o Luz para Todos e o Programa de Aquisição de Alimentos, por meio do qual o

pequeno produtor produz alimentos e recebe por eles, enquanto o Estado os compra

e distribui gratuitamente nas escolas. São programas sociais que incluem e retiram as

pessoas da miséria. Há programas desse tipo em todas as áreas.

O programa na área educacional - e não posso concordar com o Deputado Doutor
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Wilson Batista - tem melhorado nossos índices constantemente, ano a ano. No último

decênio,  o  Brasil  melhorou  na  área  de  educação  de  forma  impressionante.  Já

estamos chegando a padrões elevados e cresceremos ainda mais. O Prouni foi um

programa fantástico.  Hoje,  negros e pobres estudam em universidades públicas e

privadas,  pois  temos  programas  para  tal.  A  Presidenta  Dilma,  agora,  lançou  o

Pronatec,  por  meio  do  qual  nossa  juventude  mais  pobre  terá  acesso  ao  ensino

tecnológico e conseguirá emprego.

Falando em emprego,  o Brasil  nunca teve um índice de emprego tão alto e um

índice de desemprego tão baixo como o atual. Realmente, não consigo entender a

análise feita pelo Deputado Doutor Wilson Batista - ela vem no sentido do que vêm

dizendo o PSDB e o DEM - de que o Brasil não está melhorando. Ora, certamente um

país  com  tantas  desigualdades  sociais  ainda  tem  muito  o  que  avançar,  por  isso

queremos  continuar  com  o  PT.  É  crime  querermos  continuar  elegendo  os

governantes? O Deputado Doutor Wilson Batista diz que queremos eternizar o PT, e

realmente queremos, mas por meio do voto. É evidente. Vamos querer a Dilma de

novo, pois está dando certo, desde que isso seja por meio de duas eleições, como

estabelece a lei. Não faremos como o Fernando Henrique Cardoso: comprar votos

para haver mais uma reeleição. O Lula não fez isso. Trabalhou para sua sucessora, a

Dilma.  Já  o  Fernando  Henrique  trabalhou  para  si  mesmo  e  comprou  voto  para

reeleição, que não podia. Lembram-se disso?

O Deputado diz que o PT está querendo eternizar-se, mas não é assim. O partido

está disputando a eleição. Isso não é justo? Depois de seu mandato, acredito que a

Dilma merece vir de novo. Se seu governo estiver indo bem e ela tiver um sucessor,

respeitando o PMDB, que é nosso coligado em nível nacional, assim como o PSB e o

PDT, vamos continuar tentando construir o Brasil, dividindo renda e melhorando mais

com o nosso programa. Isso é da política e precisa ser feito respeitando as regras

institucionais.  Não  queremos  nos  eternizar  no  poder,  mas,  sim,  em  um  regime

democrático,  fazer  com que a  hegemonia  de  um programa socialista  permaneça.

Repito que queremos isso a  partir  do processo democrático,  pois  o PT joga com

essas regras. E o povo tem respaldado esse nosso programa, que tem avançado

muito.
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Negar que o Brasil mudou depois do Presidente Lula é negar o óbvio, é dar murro

em ponta de faca. É por isso que a Oposição está perdida, porque, quando faz as

críticas ao governo, pelos avanços que ocorreram, o povo vislumbra que ela quer

voltar ao passado, e não há como o PSDB retornar ao que era muito pior.

Se compararmos à época do neoliberalismo de Fernando Henrique,  vemos que

esse projeto faliu. E, ao vermos esse projeto sendo implementado na Europa, vemos

a falência dele. O projeto que o PSDB representou com a direita no Brasil, chamado

projeto neoliberal, é o projeto que está falindo o mundo. A Europa está em crise; é o

projeto neoliberal que está em crise; é o modelo político socioeconômico europeu que

está em crise. A receita que está sendo colocada lá é a receita do Fundo Monetário

Internacional, do Mercado Comum Europeu, do processo da Alemanha conservadora,

da Merkel, é portanto a “troika” que está levando a Europa ao aguçamento da crise,

que levou os países árabes a se rebelarem, porque o nível de desemprego para a

juventude  era  altíssimo.  Esse  modelo  de  capitalismo neoliberal  está  em crise  no

mundo. O PSDB está arraigado a ele e não faz uma crítica desse processo, então

não tem o que oferecer ao Brasil. Vai oferecer ao Brasil o modelo europeu em crise, o

modelo norte-americano em crise?

O PT está com o PMDB, com seus aliados, como o PDT e o PSB, nacionalmente,

porque aqui em Minas esses partidos estão debaixo das asas de Aécio Neves e do

neoliberalismo. Em nível nacional, eles se aliaram a esse modelo do PT, que está

oferecendo ao mundo uma nova visão de governar, um novo modelo econômico. Não

só  o  Brasil  está  fazendo  isso,  mas  a  América  Latina.  Nós  estamos  servindo  de

exemplo para modificar esse receituário conservador neoliberal da “troika”, que hoje

assola e leva miserabilidade à Europa.

Um  continente  tão  rico  como  aquele  hoje  passa  apertos  impressionantes  por

modelos e receitas equivocados do neoliberalismo e de recessão econômica e de

receitas impostas ao povo, que, em greve, reage e busca manter direitos adquiridos.

A Presidenta Dilma está sendo ovacionada na Europa. As pessoas querem saber o

que  está  acontecendo  na  América  Latina.  “Deem-nos  uma  luz  e  outro  modelo

econômico  que  não  seja  essa  peste  neoliberal,  que,  durante  tantos  anos,  levou

miserabilidade  ao  povo  e  agora  assola  a  Europa.”  Hoje  a  Presidenta  Dilma está
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exportando  esse  modelo,  que  não  é  genuinamente  brasileiro.  Faz  parte  dele  a

América Latina como um todo, que hoje se unifica em um determinado modelo.

Então,  Deputado Doutor  Wilson  Batista,  não  posso realmente  concordar  com a

análise de V.  Exa.,  embora a respeite.  Faz parte,  evidentemente,  dos 5% que se

opõem ao Presidente Lula, que precisam ser respeitados, que acham que o governo

Lula foi e que o governo Dilma está sendo péssimo. Existe e, em geral, faz parte da

elite  dominante  brasileira,  dos  mais  ricos,  dos  que  têm  preconceito  contra  o

Presidente  Lula.  Em  geral  têm  preconceito  contra  pobre.  Sentem  preconceito  ao

verem pobre no aeroporto pegando avião: “Que pobreza é essa aqui? Antigamente eu

pagava mais caro,  mas andava, sozinho, de avião, tinha conforto. Hoje está essa

pobreza no aeroporto me amolando, tem fila para fazer 'check-in'”. E com isso o rico

fica incomodado, assim como a classe média conservadora. “Tem carro demais na

rua. Pobre agora pode pegar qualquer carro!” Um jornalista da Globo foi punido no

Sul  por  falar  que,  agora,  qualquer  um pode ter  carteira,  que não tem nem curso

universitário  e  já  pode sair  dirigindo.  É preconceito contra  os  pobres.  De fato  as

coisas mudaram. Hoje o Brasil  e as pessoas convivem com o que a produção da

riqueza faz, e é justo que seja assim.

Fico satisfeito quando vou a praias do Nordeste, Deputado Doutor Wilson Batista, e

vejo negros e nordestinos. Eles invadiram as praias, que são deles. Beleza,  acho

ótimo.  Há  pessoas  que  se  incomodam  com  isso:  “Nossa  Senhora,  o  que  estão

fazendo aqui?”. Acham estranho esse novo mundo, mas é o novo mundo. Estamos

construindo isso.  É preciso que a Europa construa isso que se chama divisão de

renda. O Brasil começou a dividir renda. Se existem pessoas que não gostam disso,

não gostarão mais ainda, porque vamos dividir mais renda. Precisamos dividir renda,

isso é fundamental. Sem dividir renda, o mundo não anda. Concentrar riqueza na

mão de poucos não dá certo. O Brasil dividiu pouca renda ainda. Aqueles que acham

ruim a renda que o Lula distribuir e que a Dilma está distribuindo não viram nada.

Vamos distribuir mais renda, Deputada Maria Tereza Lara, pois mais renda precisa

ser distribuída.

Precisamos, como diz a Dilma, de um país mais de classe média e vemos aquela

disparidade:  a  pobreza  com  nada  e  os  ricos  com  tudo.  Pobre  não  entra  na
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universidade,  pobre  não viaja,  pobre não passeia,  pobre  não tem emprego.  Essa

época no Brasil  está mudando.  Estamos fazendo história.  Então,  tenho realmente

essa  diferença,  mas  respeito  também  aqueles  que  pensam  diferentemente  e

defendem o modelo antigo no Brasil. Recomendaria à oposição ao governo da Dilma,

ao PT e ao Lula que tente - e o próprio PSDB está falando isso - reciclar o discurso.

Enquanto a oposição ficar arraigada ao passado, enquanto a Oposição for viúva do

Fernando Henrique, não conseguirá se impor no Brasil e ter força. Cada vez mais

definhará.

Para dar um exemplo, retorno a falar do Senador que quebrou Minas. O Senador

que quebrou Minas vai  defender  os  acionistas  da Cemig,  em especial  a  Andrade

Gutierrez, e se esquecerá de que precisamos reduzir a conta de luz para o custo

Brasil diminuir e para o Brasil se desenvolver e dividir mais renda. Dessa forma, o

Senador  Aécio  Neves,  para  ser  candidato,  assemelha-se  aos  mais  ricos,  ao  seu

partido, o PSDB, aos banqueiros e à base real do PSDB, os mais ricos, e se distancia

do povo.

É isso o  que tem  acontecido.  Então,  o  PT não quer  eternizar-se no poder  por

nenhuma via que não seja a democrática. Eternizar no poder não; queremos disputar

as eleições no sistema democrático, com programa de governo e sem baixarias nas

disputas. O que o Serra faz em campanha eleitoral não é campanha, mas baixaria

pura. Achamos que devemos discutir, durante as eleições, os programas de governo.

Não devemos desviar o assunto. Como não têm programa para se opor, como o seu

programa não tem público, hoje os partidos conservadores atuam por meio dos donos

das grandes empresas de mídia no País. São elas que fazem oposição à Dilma e ao

PT.  Falam  em  liberdade  de  imprensa,  mas,  na  verdade,  querem  liberdade  de

empresa. São meia dúzia de famílias que mandam na imprensa e na mídia nacional.

Estão ali  também para defender  os interesses dos mais ricos, que combatem, de

forma incessante,  o  projeto  para  distribuir  renda  no  Brasil,  o  projeto  democrático

popular. Procuram sempre colocar pedras no caminho e, por meio de propagandas,

falar  mal,  desviar  o  assunto e  sujar  a imagem do Partido  dos  Trabalhadores,  do

Presidente  Lula  e da  Presidenta  Dilma.  O Presidente  Lula  saiu  do governo,  mas

continua sendo o alvo principal deles. Sempre estão tentando atingir  o Presidente
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Lula,  pois  não  conseguem  apresentar  um  programa  digno  que  convença  os

trabalhadores. O programa deles é ruim e do passado, e os trabalhadores e a maioria

do nosso povo estão com o nosso projeto. Assim, precisam atacar a figura do Lula.

Depois atacarão a Dilma. Acham que ganham eleição desse jeito. Perdem sempre. “O

PT  quer  eternizar-se.”  Não,  disputamos  eleições  como  o  Serra  e  o  Alckmin

disputaram.

Enfim, disputamos eleições.  Agora preparamo-nos para  disputar  as eleições em

Minas. Não vou falar sobre isso, que é um capítulo à parte. Minas Gerais está na

contramão do Brasil; Minas Gerais está perdendo a chance de ter um crescimento

sustentável.  O governo do PSDB não dá sustentabilidade ao Estado, mas esse é

outro assunto.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)  -  Cumprimento o Deputado Rogério

Correia, nosso Líder, e também o Deputado Inácio Franco, que preside esta reunião.

Estava pensando a questão da educação no Brasil. Ontem estive em São Paulo com

uma comitiva desta Casa, em parceria com o governo federal da Dilma e a CNI, com

o Sesi e com o Senac.

A atividade Olimpíadas da Educação reuniu 680 jovens do País inteiro que estão

estudando  pelo  Pronatec.  O  Dr.  Robson  Andrade,  Presidente  da  CNI,  que  foi

Presidente da Fiemg, fez um discurso. Ele não é ligado ao PT, mas é uma pessoa

séria,  que  tem  trabalhado  pelo  Brasil,  principalmente  em  defesa  da  indústria,  e

elogiou muito a Presidenta Dilma nessa parceria. Já são mais de 2 milhões de jovens

no País fazendo curso técnico, grande parte dos quais por meio de convênio firmado

entre o governo federal e o sistema das indústrias do País, a CNI, o Senac e o Sesi,

para propiciar a esses jovens o direito à profissionalização. Imagine quantos jovens.

Em 1999, quando entrei nesta Casa pela primeira vez, o então Presidente Fernando

Henrique  havia  acabado  com  os  cursos  técnicos  no  País  inteiro,  por  meio  de

legislação federal. Recebia filas de jovens pleiteando bolsas de estudo, uma vez que

não tinham como fazer curso técnico, muito menos curso superior, porque não havia

bolsas suficientes nem escolas federais suficientes.

Agora, invertendo essa lógica, a Presidenta Dilma está atenta, sensível à questão

da  educação,  tanto  que  inicialmente  propôs  que  os  recursos  do  pré-sal  fossem
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direcionados só para a educação. Logicamente, ela não conseguiu o apoio para isso

em toda a Câmara Federal, nem entre os Governadores, mas foi uma indicação dela,

foi uma defesa dela, preocupadíssima com a educação.

Daqui a uns 10 ou 20 anos, assistiremos à inversão da lógica dos cursos técnicos

no Brasil. Deputado Rogério Correia, recentemente li uma estatística de acordo com a

qual apenas 11% dos brasileiros fazem curso superior. O índice é baixíssimo. Graças

ao  Prouni,  milhares  de  jovens  de  classes  populares  que  nunca  chegariam  à

universidade, principalmente em cursos como Medicina e Engenharia, que são muito

caros, hoje têm essa oportunidade.

Voltando à questão do Pronatec,  o Dr.  Robson elogiou muito a Presidenta,  e a

própria Presidenta também elogiou muito a CNI nessa parceria, pensando no País, no

bem  comum,  superando  qualquer  divergência  política  ou  partidária.  O  Deputado

Bosco, Presidente da Comissão de Educação, integrou a comitiva da Assembleia,

acolhida  com  muito  carinho  pelo  Dr.  Olavo,  Presidente  da  Fiemg.  Todas  as

autoridades presentes reconheceram a importância desse investimento no Pronatec.

Não é verdade quando se diz que a Presidenta Dilma não valoriza, que não investe

em  educação.  Isso  não  é  verdade,  de  forma  alguma.  Com  todo  o  respeito  ao

Deputado Doutor Wilson Batista, que fez um aparte, pessoa que tem desenvolvido

um  trabalho  sério,  sobretudo  em  defesa  dos  deficientes.  Ele  fala  em  política  de

oposição só por fazer oposição, porque o que ele disse aqui não são fatos.

Gostaria de deixar registrado, Deputado Rogério Correia, que, como V. Exa. já falou

sobre  o  Bolsa  Família,  como  conheço  bem  em  Betim,  todos  os  Municípios,

independentemente  da  coloração  partidária,  todos  os  Municípios  que  quiseram

fizeram esse convênio com o governo federal, propiciando, como V. Exa. afirmou, que

40 milhões de brasileiros saíssem da miséria. É lógico que queremos muito mais. É

lógico que o País precisa que 100% dos jovens estejam nos cursos técnicos, que

100% dos que desejam possam fazer universidade, o Prouni continua.

Além disso,  a  Presidenta  Dilma está  investindo em creches,  porque pensa nas

mães trabalhadoras e nas crianças que necessitam de assistência e de educação de

qualidade. Isso também é tirar as famílias da miséria. Inúmeras creches estão sendo

construídas; a Presidenta assumiu a construção de 6 mil até o final do seu mandato,
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porque isso significa que as mães podem ir para o mercado de trabalho e estudar.

Muitas mães estão estudando, porque os filhos podem ficar em creches. Esse é um

compromisso da Nação. Como disse, queremos muito mais. Por isso é importante

que esse projeto tenha continuidade. Não podemos desconhecer o que está sendo

feito, que precisa ser ampliado mais e mais.

Também foram construídos câmpus da Universidade Federal no Norte de Minas,

como disse o Deputado Paulo Guedes. Estão sendo construídos institutos federais

em Betim e Contagem, entre outras cidades. São fatos. Contra a realidade, contra

números,  contra  fatos,  Deputado  Rogério  Correia,  não há argumentos.  São fatos

reais, que podem ser comprovados.

Cumprimento V.  Exa.  por seu pronunciamento.  Não podemos aceitar  que esses

dados sejam manipulados ou desconhecidos por esta Casa. Continuaremos juntos

nessa luta, apoiando aquilo que é do governo federal e bom para o Estado de Minas

Gerais.  Mesmo sendo da oposição, a nossa bancada vai votar favoravelmente ao

empréstimo para  o  metrô,  porque  queremos  o  bem do povo.  O compromisso da

nossa Presidenta é liberar investimentos para um transporte público de qualidade,

como é o caso do metrô. Essa é uma necessidade urgentíssima, e terá o nosso apoio

tudo que é de iniciativa do governo federal. Nesse caso, os recursos vêm da Caixa

Econômica  Federal,  vêm  de  propostas  do  PAC,  enfim,  é  um  compromisso  da

Presidenta Dilma com a mobilidade urbana.

Existe agora uma proposta para investimento em trens de cargas. Isso está sendo

discutido.  Não  queremos  que  eles  fiquem  somente  em  Belo  Horizonte,  mas  que

possam ir até o Porto Seco, em Betim, porque as empresas de lá - Petrobras, Fiat,

Tekside - fazem transportes por meio do Porto Seco. Os trens de cargas devem ir até

lá.  Essa também é a  nossa luta.  A Prefeita  Maria  do  Carmo,  mesmo não sendo

reeleita,  continua a  manter  seu compromisso com a  cidade.  Devemos pensar  na

população.  Ela  encaminhou  um  ofício  ao  governo  federal,  para  o  trem  de  carga

chegar até Betim.

Era o que gostaria de registrar, Deputado Rogério Correia. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia* - Deputada Maria Tereza Lara, quanto ao projeto do

Pronatec, estou sugerindo a esta Casa - como V. Exa. disse, todos os Deputados
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desta Casa são favoráveis ao projeto - que seja realizado um seminário para discutir

o  Pronatec  em  Minas,  ou  seja,  para  discutir  como  está  sua  implementação.

Enfrentamos  algumas  dificuldades,  como a  falta  de  preparação  para  acolher  um

projeto dessa dimensão. O Senai e a Secretaria de Trabalho estiveram conosco na

época.  Como  houve  dificuldade  de  colocar  alunos  no  Senai,  solicitaram  que

verificássemos, em diversos Municípios, se as prefeituras poderiam fazer convênios.

Ainda não estávamos preparados para o número de vagas destinadas aos jovens de

Minas. Não estou dizendo que faltam jovens querendo acesso ao ensino tecnológico,

mas que o Estado não estava preparado para receber o Pronatec. Esse projeto tem

números, dimensões extraordinárias; é do tamanho do Brasil.

V. Exa. disse bem. A Presidente está reservando para esse projeto, até 2014, cerca

de 8 milhões de vagas para cursos menores, como Senai e Senac, como também

para cursos de maior habilitação, com mais horas de estudo, como os de formação

no  ensino  médio.  São  8  milhões  de  vagas,  somando  todas  as  possibilidades  de

aprendizagem do ensino tecnológico. Esse projeto, além de qualificar o estudante, do

ponto de vista de geração de emprego, qualifica mão de obra para o desenvolvimento

do  País.  Ou  seja,  atua  conjuntamente  com  o  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento,  pois  vamos  precisar  de  mão  de  obra  qualificada.  Muitas  vezes  o

empresariado  diz  que  não  há  jovens  ou  população  qualificada  para  sustentar  o

crescimento do Brasil, do ponto de vista tecnológico. De fato, falta formação da nossa

juventude para esse novo período de desenvolvimento e qualificação de mão de obra.

O Pronatec é um projeto que se encaixa no novo modelo que estamos construindo no

Brasil. Por isso é fundamental.

A minha ideia é fazermos um grande seminário - estou tentando entrar em contato

com o Ministro Mercadante - sobre o Pronatec.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Excelente ideia, Deputado.

O Deputado Rogério Correia* - De forma a levantar as prioridades, os Municípios,

os principais profissionais, os técnicos agrícolas e industriais, o número de pessoas

que precisamos formar nas diversas áreas, como turismo e mineração, aqueles de

que o Estado precisa, enfim, levantar o tipo de juventude, de mão de obra de que

precisamos.  Esse  levantamento  precisa  ser  feito.  É  necessário  desenvolver  o
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Pronatec, conforme as necessidades de crescimento do Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado, acho essa uma excelente

ideia e tem todo o nosso apoio. Estava conosco em São Paulo o Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  que  aqui  está.  Fomos  bem  acolhidos.  Foi  uma  experiência  muito

interessante. Outros colegas também estiveram conosco, como os Deputados Tiago

Ulisses, Neilando Pimenta, Carlin Moura e Bosco, o que comprovou a grandeza do

projeto. Deputado, você, que é o nosso Líder, pode contar conosco para discutirmos a

ideia com a Mesa da Casa. Isso vai ajudar Minas Gerais a se preparar e envolver

todos  os  órgãos,  a  fim  de  aproveitarmos  o  máximo  esse  projeto.  É  disso  que

precisamos e é o que desejamos. Obrigada.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.

Solicito  ao  Deputado Bonifácio  Mourão,  nosso Líder  do  Governo,  que nos  ajude.

Deputado, a ideia é realizar, no próximo semestre, um grande seminário nesta Casa,

com os governos federal e estadual, sobre os rumos do ensino tecnológico em Minas

e no Brasil. A ideia é fazer algo que unifique os interesses evidentes dos governos

federal e estadual e dos partidos políticos para termos mão de obra qualificada.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vejo que, para a votação do projeto,

não há quórum. Pediria a V. Exa. que fizesse a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Portanto, há quórum

para  a  continuação  aos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  continuar  a  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, havendo quórum, quero terminar a

discussão orientando o voto favorável ao Projeto de Lei nº 771/2011, do Deputado

Ivair  Nogueira,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  transferir  ao  Município  de

Carmópolis  de  Minas  o  domínio  do  trecho  da  Rodovia  MG-270,  situado  nesse

Município, compreendido entre o acesso ao povoado Bom Jardim das Pedras e a

ponte sobre o Córrego Lava-Pés. Agradeço ao Presidente dizendo que vamos votar
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favoravelmente ao projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, cidadãs

e  cidadãos  de  Minas  Gerais  que  acompanham  esta  reunião  extraordinária  da

Assembleia Legislativa, solicitamos este tempo para discutirmos o Projeto de Lei nº

771/2011, do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre a transferência de domínio

do Estado para o Município de Carmópolis de Minas de trecho da Rodovia MG-270.

Muitas vezes temos acompanhado situações como essa para a qual o Deputado Ivair

Nogueira, atento, solicita adequação. Muitas vezes estradas e rodovias estaduais e

federais passam dentro das cidades. O exemplo mais claro e clássico que temos é o

do  Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte,  que  há  muito  tempo  deixou  de  ser  uma

interseção de rodovias, das BR-040, BR-262 e BR-381, e praticamente se tornou uma

avenida  dentro  de  Belo  Horizonte.  Com  uma  diferença:  é  uma  avenida  de  alta

velocidade,  por  onde  circulam  cargas,  o  que  nunca  deveria  ocorrer  num  trecho

urbano.  Mas  o  governo  federal  vem  impondo  aos  belo-horizontinos,  impondo  à

RMBH, impondo aos mineiros e aos brasileiros que saem do Sul do Brasil em direção

ao  Norte  e  ao  Nordeste  esse  Anel  Rodoviário  que  coloca  em  risco  a  vida  das

pessoas. Nós mesmos, várias vezes, já falamos a respeito da situação, desta tribuna,

e parece,  Deputado Inácio Franco, que esse também é o problema existente em

Carmópolis. São rodovias que passam dentro da cidade. É totalmente incompatível o

tráfego de rodovias com o tráfego urbano, eles não combinam.

Eu,  a  Deputada Maria  Tereza Lara  e  os  membros  da  Comissão de  Segurança

Pública estivemos praticamente em todo o Estado de Minas Gerais, discutindo, num

ciclo  de  debates,  o  Siga  Vivo,  a  violência  nas  estradas  mineiras.  Chamou-nos  a

atenção,  Deputados  Rômulo  Viegas  e  Gilberto  Abramo,  o  caso  de  Governador

Valadares.  Noventa  por  cento  dos  acidentes  na  BR-116  ocorrem  em  seu  trecho

urbano. Senti até uma certa ira ao pensar onde estão o DNIT, a Polícia Rodoviária

Federal,  a Prefeitura de Governador Valadares para tomarem uma providência em

relação às mortes, aos acidentes que ocorrem no trecho urbano daquela BR. É o que

todos nós vivenciamos em Belo Horizonte. Oriento meus filhos que dirigem dizendo-

lhes  que  não  entrem  no  Anel  Rodoviário,  pois  não  é  uma  via  segura.  E  esse
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verdadeiro açougue é imposto aos belo-horizontinos e à população mineira.

Continuarei a falar sobre essa questão, pois temos na RMBH um legado de 20 anos

de PT na Prefeitura da Capital. Falarei sobre esse legado que o PT deixou: ausência

de obras, ausência de planejamento etc. Antes de falar sobre isso, devo ouvir esse

grande  Líder,  Deputado  Rômulo  Viegas,  engenheiro,  professor  da  Universidade

Federal de São João del-Rei. Ele é odiado por todos os alunos da Engenharia porque

é professor  de  Cálculo.  Ele  trará uma grande  contribuição a  essa discussão que

travamos. Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado João Leite,

meu padrinho na fé, meu irmão no Evangelho. Nesta oportunidade de aparteá-lo, farei

algumas reflexões extremamente importantes. É natural que o processo democrático

tenha os parlamentares que apoiam determinado governo e outros contrários a esse

governo, e isso é de livre iniciativa, é de livre arbítrio, e o parlamentar tem o direito de

externar suas opiniões e ser respeitado - claro que dentro da ética e do respeito ao

próximo - por seus colegas.

Mas temos uma observação a  fazer,  Presidente  Inácio  Franco,  em relação aos

parlamentares da Oposição ao nosso governo e que são situação em relação ao

governo federal -  ao contrário,  nós, aqui,  apoiamos o governo de Minas e somos

oposição ao governo federal. Há uma diferença entre os nossos discursos. Primeiro,

em momento nenhum, ofendemos a honra de ninguém; não questionamos a vida

pessoal  de  ninguém e não usamos  da tribuna certos  adjetivos  para  desqualificar

homens públicos da situação ou da oposição. Simultaneamente, acho que o Brasil e,

de certo modo, a humanidade evoluem a partir do momento em que, ao buscarem

avanços tecnológicos, ao buscarem a ciência, também preservam a sua memória, a

sua história;  cultuam o que os antepassados deixaram. Lamentavelmente, quando

vemos alguns parlamentares da Oposição fazerem pronunciamentos aqui, temos a

impressão, Deputado João Leite,  de que o Brasil  só começou a existir  a partir  do

governo Lula, a partir de 2003. Tudo antes foi desconstruído.

O Deputado João Leite* - Conseguiram desconstruir Juscelino. Disseram que a BR-

381 foi malfeita por ele. Imaginem! Conseguiram desconstruir até Juscelino, o homem

que ligou o País. Eles conseguiram falar mal de Juscelino Kubitschek aqui, hoje.



1560
____________________________________________________________________________

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - É lamentável, porque, como eu disse, a

humanidade, para avançar, tem de preservar a sua memória, tem de valorizar o que

foi feito no passado. Quantas coisas boas foram feitas pelos nossos antepassados!

Quantas coisas vieram do Renascimento! Quantas coisas evoluíram na Idade Média!

Vejam a nossa ciência: hoje pessoas com problema de depressão são tratadas com

remédios de qualidade, antidepressivos de ponta e, antigamente, eram internadas,

tinham de fazer tratamento de choque.

Entendo que qualquer homem público bem-intencionado sempre dá uma grande

contribuição para a cidade, para o governo ou para a Nação. Não podemos esquecer,

em hipótese nenhuma,  o  que o  governo do PSDB fez para  o  Brasil  -  o  governo

Fernando Henrique. Tudo bem que se alia ao Itamar Franco. O Lula não fala que a

Dilma era a mãe do PAC? Ele era o Presidente da República,  a atual  Presidente

Dilma era Ministra da Casa Civil, e o Presidente falou que a Dilma era a mãe do PAC.

Então, o pai do Plano Real é o Fernando Henrique, porque o Presidente era o Itamar,

mas o Ministro da Economia era o Fernando Henrique. Estão entendendo como é

preciso  comparar  os  discursos,  para  não  sairmos  desafinando,  não  perdermos  a

harmonia, a sensibilidade da legalidade?

Fico realmente impressionado, sobretudo ao voltarmos no tempo, pensando na era

da  ditadura,  dos  problemas  que  enfrentamos.  Éramos  estudantes  na  época;

participamos  daquele  processo  novos  ainda.  Quantos  parlamentares  aqui

enfrentaram aquela situação, de maneira até mais perigosa, no que diz respeito à

vida deles? Mas ali  também houve construção,  houve avanços.  Vieram os outros

Presidentes e todos eles... O ex-Presidente Collor abriu o mercado brasileiro. Só tem

defeitos? O Presidente Sarney só tem defeitos? Ninguém mais fez nada neste Brasil?

E Fernando Henrique, ao implantar o Plano Real,  mudou o quadro inflacionário. E

vale um alerta: o dragão da inflação já está dando suas baforadas por aí. A dona de

casa já começa a sentir o peso dos gêneros de que ela necessita no dia a dia. E aí

surge  uma  nova  nação.  O  Brasil  nasce  ali.  Foi  regada  uma  terra  com  muita

competência, para que outro Presidente, que foi o Lula, pudesse começar a colher.

João  Leite,  não  dá  para  construir  um  prédio  de  15  andares  sem  um  alicerce

benfeito, com competência, com uma boa engenharia estrutural. Se esse prédio não
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for bem edificado, vai cair. Vejo, por exemplo, nesse salão vigas invertidas que não

aparecem.  O  calculista  foi  inteligente  para  não  perder  a  arquitetura.  Fernando

Henrique deu os primeiros passos; o governo do PSDB criou os primeiros programas

sociais, como o Vale-Gás e o Bolsa-Escola, e avançou com a saudosa participação

da primeira-dama Ruth Cardoso.  As coisas  avançaram. Naquele  época realmente

havia problemas, tínhamos que recorrer  ao FMI.  Agora,  porém, isso virou pecado

mortal. Na mesma época em que Fernando Henrique e Eduardo Azeredo firmaram a

dívida  de Minas,  todos os outros  Estados também o fizeram.  Quando caímos na

realidade, matematicamente, fica difícil entender algumas coisas. Por exemplo, tomo

um dinheiro emprestado com o Presidente Inácio Franco para comprar um bem, e ele

o hipoteca com 15% de taxas de juros ao mês. Depois, ele me chama para uma

reunião e fala: “Deputado Viegas, o senhor continua pagando essa dívida de 15%,

mas, simultaneamente, vou emprestar-lhe outro dinheiro a juros de 8%”. Pergunto se

não seria melhor, em vez de me emprestar mais dinheiro, abater os juros da primeira

dívida. Nessa matemática simples, o que o governo federal está fazendo é isto: abriu

o cofre com juros baixos, mas não abriu mão dos juros da dívida pública, que são

altíssimos. Dizem que quem fez isso foi o Fernando Henrique, foi o Eduardo Azeredo,

então temos que mandar matar, temos que mandar prender. Vamos criar um fórum

para falar disso o dia inteiro. Ótimo, mas não vamos resolver o problema?

O  que  observo  como  ex-Prefeito  e,  agora,  vivendo  no  Parlamento  e  vendo  a

situação dos Estados brasileiros  é que o atual  governo tem realmente uma visão

estatizante. Eu, particularmente, sou contrário a isso. Para mim, o Estado tem que ser

um ente mediador. Esse é um debate riquíssimo, que podemos fazer, mas o Estado

tem  que  ser  mediador.  Hoje  o  que  está  se  implantando  no  Brasil  é  um  Estado

totalitário. Só o governo federal tem dinheiro; os Municípios e Estados têm que ir ao

governo federal pedir dinheiro. O dinheiro que é arrecadado com a tributação fica nas

mãos do governo federal, e o governo federal está colocando a maioria dos partidos

políticos subservientes a esse sistema totalitário que se está implantando no Brasil. É

o Banco do Brasil poderoso; é o BNDES poderoso; é a Caixa Econômica poderosa; e

poderoso é o Prefeito que é da base do governo.

Temos que ter cautela com o nosso Estado, porque o Senador Aécio Neves é o
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provável candidato da Oposição à Presidência da República, então Minas Gerais tem

que aguardar. Várias vezes ouvimos, neste Parlamento, as notícias dos investimentos

em Minas. De repente, vimos no “Hoje em Dia” que não há nada projetado no DNIT.

Então, quando se fala de estradas, querem diminuir até o maior programa feito em

Minas  Gerais  pelo  PSDB,  que  é  o  Proacesso.  Não  conseguem  enxergar  que  o

Proacesso é o maior programa de pavimentação asfáltica feito no Brasil?

Dizem: “Minas Gerais quebrou, Minas Gerais quebrou”. Que coisa triste, quebraram

Minas Gerais.  E aí não há solução. Vamos criar  um fórum para ficar falando que

Minas Gerais quebrou.

O Deputado  João Leite*  -  A ideia  é  repetir  o  bordão mil  vezes.  Vimos  isso no

nazismo, isso é próprio do nazismo.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Vamos fazer um fórum, Deputado Dilzon

Melo, para ficar falando que Minas Gerais quebrou. Quando se pensa em redução de

imposto,  de  tarifas,  isso agrada todo  o  mundo,  é  um espetáculo.  Dizem:  “Vamos

abaixar  o  imposto  da  linha branca,  vamos  abaixar  o  IPI”.  Tomam uma medida e

arrebentam o FPM das Prefeituras. Agora vem essa discussão das tarifas de energia

elétrica: vamos abaixar. O governo federal vai abaixar as tarifas dele? Vai abaixar?

Essa é uma discussão interessante. São 13 impostos na conta. Na conta da Cemig

não  tem  só  ICMS,  não,  tem  impostos  federais  também.  Então,  fico  realmente

impressionado. Quero ver a discussão avançar com resultados. O governo federal

está fazendo coisa boa? Está. Vamos ser sinceros. A Presidenta Dilma está fazendo

coisas boas, sim. Temos de saber valorizar o que está sendo feito de bom e criticar

aquilo que, no nosso entendimento, está errado. Será que o governo de Minas só faz

coisa errada? O Senador Aécio Neves foi conduzido e reconduzido ao governo, então

o  povo  mineiro  está  errado.  Aqui,  conforme  o  posicionamento  da  Oposição,  o

Ministério  Público está errado,  o Judiciário está errado, a imprensa está errada, o

povo está errado, está tudo errado. Mas o Senador Aécio Neves foi reconduzido duas

vezes,  com votação  expressiva  em primeiro  turno.  Então,  o  povo está  errado.  O

Governador Anastasia foi eleito no primeiro turno, também está errado.

Eu nunca viria a esta tribuna para fazer críticas pessoais ao Lula ou à Presidenta

Dilma,  em hipótese alguma. A nossa discussão  tem de estar  focada naquilo  que
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entendemos.  Há  Deputados  na  Casa  que  acham  que  o  sistema  deveria  ser

estatizante mesmo, que o Estado tem de controlar tudo. Essa é a opinião deles, e sou

contrário a ela. Eu penso que o Estado tem de ser mediador. Na hora de decidir, o

povo decide nas urnas. Se daqui a alguns anos o povo entender que a Presidenta

Dilma tem de ser reeleita, ela será reeleita. E vamos bater palmas para isso, o que

vamos  fazer?  Mas  não  podemos  continuar  uma  discussão  sem  avançarmos  no

resultado.

Participei de não sei quantas audiências públicas sobre a dívida de Minas. Fomos a

Brasília conversar, visitamos o Presidente Marco Maia, fomos a vários gabinetes. Mas

a  matemática  continua  oscilando.  Pela  dívida  dos  Estados,  o  valor  dos  juros  é

altíssimo, e não abrem mão dele. Mas agora emprestam dinheiro com juros mais

baixos. É uma coisa que nem a aritmética pequena consegue entender. Dizem que

quem fez a dívida foi Eduardo Azeredo,  foi  Fernando Henrique. Mandam prender,

mandam punir e pronto. Faz o que tem de ser feito, mas vamos resolver. Não dá para

Estados e Municípios ficarem assim. Vejam bem os Prefeitos que estão deixando o

cargo  agora,  Deputado  João  Leite:  80%  deles  vão  desrespeitar  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF - porque a conta não vai fechar. O FPM de outubro

despencou. Liguem para uma Prefeitura do Estado do Rio, ou de São Paulo, ou para

o Maranhão, ou para Minas Gerais, que verão. Pintam aqui um quadro como se fosse

a panaceia dos mares, e o vilão da história é o PSDB. O PSDB só fez coisa errada, é

impressionante.

Agradeço o aparte dado por V. Exa. Temos orgulho de sermos tucanos, de sermos

do  PSDB,  porque  contribuímos,  sim,  e  vamos  continuar  contribuindo  para  o

desenvolvimento do País e do Estado. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, sabia que V. Exa. traria brilho a essa

manifestação que estamos fazendo. Imagine, Deputado Rômulo Viegas, que o trecho

dessa  rodovia  já  tem  até  o  nome  de  Avenida  Nossa  Senhora  de  Fátima,  em

Carmópolis. Lembro-me da situação de Lagoa Dourada, quando tentamos fazer essa

transferência da rodovia. Achávamos que era estadual o trecho que liga a BR-040 a

São João del-Rei. Tentamos, então, com a legislação, transferir esse trecho para o

Município de Lagoa Dourada. Só que se tratava de rodovia federal que passa dentro
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da cidade.

Temos também caso semelhante em Belo Horizonte, com o anel rodoviário, uma

situação indesejada e indesejável. O prometido Rodoanel Norte, que iria de Ravena a

Betim, não saiu do papel. Neste governo do PT, desde 2003, nada saiu do papel para

Belo Horizonte, para a Região Metropolitana, para Minas Gerais.

Hoje à tarde estou inscrito  e quero falar  do legado de 20 anos do PT em Belo

Horizonte.  O  legado  é  este  que  estamos  vendo  aí.  Tive  o  cuidado  de  fazer  um

levantamento das obras que não foram realizadas ou as que foram realizadas e não

surtiram  nenhum  efeito.  Na  Lagoa  da  Pampulha,  por  exemplo,  foram  gastos

R$400.000.000,00 com a  empresa Andrade Gutierrez.  Na primeira  chuva,  ela  vai

transbordar,  trará  um  problema  sério.  São  20  anos.  É  o  legado  do  PT em  Belo

Horizonte.  É  isso  o  que  o  PT  nos  deixou  para  Belo  Horizonte,  para  a  Região

Metropolitana. Fiz um levantamento e hoje à tarde trarei esse legado.

Quero referir-me agora ao legado do PSDB do Fernando Henrique Cardoso. Foram

duplicados 600km da BR-381 Sul, de Belo Horizonte a São Paulo. Foram 600km.

Fala-se tão mal de Fernando Henrique Cardoso aqui desta tribuna, mas ele fez essa

duplicação.  Lembro-me  dos  Deputados  do  PT  do  Vale  do  Aço,  que  tinham  um

“slogan”: “SOS 381. Duplicação já!”. Diziam que exigiam a duplicação imediatamente.

Passávamos na BR-381, na altura de Antônio Dias, que tem uma ponte sobre o Rio

Piracicaba,  em  que  o  trem  da  Vale  passa por  cima,  parece um túnel.  Ali  estava

pichado:  “Duplicação  já!”.  Desde  2003  está  apagado.  Queriam  que  Fernando

Henrique Cardoso fizesse imediatamente 600km para São Paulo e os outros 306km

até  Governador  Valadares.  Não  deu  tempo.  Entrou  o  Lula  e  acabou  aquela

manifestação  de  duplicação  já,  silenciaram,  acabaram  com  a  exigência.  E  eles

gostam de dizer que o Fernando Henrique Cardoso não fez nada.

Vamos a mais um legado de Fernando Henrique Cardoso para Belo Horizonte e

para a Região Metropolitana. No seu governo foram inauguradas nove estações do

metrô em Belo Horizonte; nos governos Lula e Dilma, zero, nada. Não há nada feito,

um  metro  de  metrô sequer  feito  em Belo  Horizonte.  Fernando Henrique Cardoso

inaugurou nove estações.

Temos ainda o programa de saneamento, Prosam, na Região Metropolitana. Os
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Córregos Sarandi e Ressaca foram urbanizados por Fernando Henrique Cardoso no

governo Eduardo Azeredo.  Foram retiradas as famílias  para que pudéssemos  ter

essas avenidas que foram feitas com a permanência dos córregos desses rios dentro

de suas próprias calhas.

Falemos do ramal Calafate-Barreiro do metrô. As famílias foram desapropriadas, o

ramal e a calha foram todos feitos para a colocação dos trilhos nesse trecho. Faça

uma visita lá, Deputado Rômulo Viegas.

No trecho Calafate-Barreiro,  as  estações feitas  por  Fernando Henrique Cardoso

estão abandonadas, são hoje esconderijo de criminosos. As famílias retiradas estão

voltando  para  o  leito  feito  para  a  colocação  dos  trilhos  e  ocupando  novamente

aquelas áreas.  Esse é o legado de 20 anos do PT em Belo Horizonte, essa é a

história.

Hoje à tarde, trarei a lista de todas as obras que não foram feitas pelo Partido dos

Trabalhadores em Belo Horizonte. São 20 anos de abandono. Uma das únicas obras

feitas, o Prefeito Marcio Lacerda precisou derrubar: a trincheira da Santa Rosa na

Pampulha.  Para  passar  o  BRT,  precisaram  tirar  aquela  monstruosidade  que  não

levava a nada e a lugar nenhum. Lembro-me da propaganda falsa, mentirosa de que

alguém  poderia  pegar  um  táxi,  atravessar  a  trincheira  da  Santa  Rosa  e  ir  até  o

Aeroporto da Pampulha. É impossível acontecer isso; não existe ligação da Antônio

Carlos com a Avenida Santa Rosa até o Aeroporto da Pampulha. Foi uma obra inútil.

Esse é um legado do PT a Belo Horizonte. Repito que trarei a lista aqui para deixar

afixada na tribuna: o legado de 20 anos do PT em Belo Horizonte.

Trarei  também  a  real  situação  da  ausência  de  projetos  para  enfrentarmos  as

chuvas. Quero trazer aqui o que o PT fez em Belo Horizonte ao impermeabilizar a

cidade, asfaltar e cimentar tudo, possibilitando que os fundos de vale recebessem,

com toda velocidade, as águas. Vimos um vídeo que saiu na internet mostrando o Rio

Arrudas e uma onda vindo. Muitas pessoas da roça vivem aqui, como o Deputado

Arlen Santiago, e conhecem isso: se chover na cabeceira, devemos nos cuidar lá

embaixo, pois virá uma onda muito forte. A chuva foi na cabeceira do Arrudas, em

Contagem.  Se  a  água  começar  com  velocidade  nesse  Município,  Belo  Horizonte

sofrerá. Se Belo Horizonte foi impermeabilizada, Santa Luzia e Sabará sofrerão com



1566
____________________________________________________________________________

as enchentes, pois não há retenção de água.  Deus fez o rio sinuoso para tirar  a

velocidade das águas, não é, Deputado Gilberto Abramo? Mas o homem colocou o rio

reto,  aumentando-se  a  velocidade  das  suas  águas.  E  essa  água  que  veio  de

Contagem fez um grande estrago em Belo Horizonte.

Quero trazer aqui a lista do legado de 20 anos do PT em Belo Horizonte, pois, no

ano passado, o Secretário de Obras de Belo Horizonte era do PT,  assim como o

Secretário de Políticas Sociais. Não há projetos, não há estoque de projetos. Eles não

planejaram, não projetaram, não pensaram a cidade. E alguns vêm aqui dizer que a

Linha Verde do Aécio trouxe inundações para a nossa cidade? Há quantos anos o

Córrego Cachoeirinha, que passa na Avenida Bernardo Vasconcelos, foi retificado? E

ele vem em linha reta e chega a um paredão: a Avenida Cristiano Machado, o Minas

Shopping, a estação do metrô. Não tem para onde a água ir. Não é Linha Verde, mas

incompetência  de  20  anos  do  PT.  Esse  é  o  legado  que  o  PT deixou  para  Belo

Horizonte.

O PT não planejou, não fez os projetos para tratar das questões graves de Belo

Horizonte. Esse é o legado do PT. Estamos no tempo de legado. Qual será o legado

da Copa do Mundo? O legado do PT está aí: nem um metro de metrô, mas um anel

rodoviário,  uma  avenida  passando  dentro  da  cidade,  com  cargas  monumentais.

Imaginem uma carga com todas as inadequações passando por uma via. Ela deveria

estar sendo acompanhada. Ela saiu de Santa Catarina e foi para o Rio de Janeiro.

Mas  quem  “pagou  o  pato”  foi  Belo  Horizonte.  Essa  carreta  parou  na  subida  do

Betânia para o Olhos d'Água e ali ficou, parando todo o trânsito de Belo Horizonte.

São 10 anos de PT no governo federal e eles mantêm esse anel rodoviário passando

dentro  de  Belo  Horizonte,  por  onde  é  transportada uma carga  que vai  de  Santa

Catarina para o Rio de Janeiro.

O que o belo-horizontino tem a ver com isso? O PT acha que tem. Ele não planejou.

O País  se  desenvolveu,  o  País  cresceu,  e  hoje  ouvimos  aqui  crítica  a  Juscelino

Kubitschek. O PT não perdoa nem JK. Quando JK fez a 381 ligando Belo Horizonte a

São Paulo e a Governador Valadares, um caminhão levava cargas de 7t. Hoje os

caminhões carregam de 50t a 70t e a estrada é a mesma. E o PT conseguiu falar mal

de JK aqui hoje. Por que não mudaram a estrada? Por que não mudaram o Anel
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Rodoviário? Por que não fizeram o metrô? Por que 700 linhas de ônibus vão ao

Centro de Belo Horizonte? O Marcio Lacerda teve a coragem de fazer agora o BRT.

Jaime Lerner fez o BRT em Curitiba em 1982, e agora Marcio Lacerda fez porque, em

20 anos, no legado do PT, 700 linhas de ônibus vão ao Centro de Belo Horizonte. O

PT conseguiu fazer  dessa cidade planejada para 100 mil  habitantes um caos. Se

chove, inunda. Acham que foi o Marcio Lacerda que fez isso? Será que foi culpa do

Délio Malheiros, que nem assumiu ainda? É culpa do Délio? Entrega para o Murilo

Valadares, entrega para o Paulo Lamac, que era o Líder do Marcio Lacerda no ano

passado;  entrega para  o  PT.  Belo  Horizonte  inunda,  o  Anel  Rodoviário  para,  não

existe metrô, 700 linhas de ônibus no Centro de Belo Horizonte. O Prefeito olha para

o estoque de projetos  e  não vê  nenhum. E a  culpa  é  de  Délio  Malheiros? E os

Presidentes das Câmaras Municipais que por aqui passaram? Alguns estão aqui. O

que foi cobrado do PT? Querem entregar para o Délio? Entreguem para o PT, para o

Sr. Murilo Valadares, eternizado na Secretaria de Obras. Entrega para as políticas

sociais, para o Sr. Jorge Nahas, para Paulo Moura, para os líderes que estiveram “na

boquinha”  o  tempo  todo  na  Câmara  Municipal.  São  900  cargos.  O  Vice-Prefeito

Roberto Carvalho tinha 150 assessores em volta dele, e o Délio vai receber avental.

Concedo a palavra ao Vice-Prefeito eleito de Belo Horizonte que vai assumir esse

legado do PT de 20 anos sem obras, 20 anos sem planejamento.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte)* - Deputado João Leite,  V. Exa.,  como

sempre,  está fazendo um discurso histórico nesta Casa,  mostrando o legado que

deixam na Prefeitura de Belo Horizonte e apontando o dedo para os culpados pela

enchente. Sobre a frase dita pelo Prefeito,  que carinhosamente atribui às babás o

cuidado com todos nós, ele quis dizer que precisamos cuidar melhor.

Marcaram de me entregar ontem um avental de babá. Estou disposto a recebê-lo

com toda a imprensa. Ao receber carinhosamente o uniforme de babá, vou devolver a

gentileza, entregando-lhes o uniforme de presidiários. Assim, eles poderão fazer uso

desse uniforme. Encaminhem o uniforme a quem eles quiserem, especialmente para

Brasília,  especialmente  para  aqueles  que  saquearam  o  Banco  do  Brasil.  Foram

R$153.000.000,00.  Foram condenados pelo STF. Tragam para mim o uniforme de

babá.  Irei  recebê-lo  e  devolverei  uniforme de  presidiários.  Eles  farão  melhor  uso



1568
____________________________________________________________________________

desse uniforme. Mas está faltando uniforme de presidiário na praça. Talvez isso seja

acompanhado de um sabonete e de uma escova de dente. Eles poderão levar a seus

pares e a Brasília esse uniforme que lhes entregarei  na frente da imprensa. É só

marcar que eu recebo.

Mas,  como  disse  bem  o  Deputado  João  Leite,  querem  colocar  a  culpa  das

enchentes  em  um  Prefeito  que  delegou  a  eles  a  responsabilidade  das  obras.

Curiosamente,  Deputado  João  Leite,  o  Secretário  responsável  pelas  obras  foi

rechaçado, no dia de ontem, pela Presidenta Dilma, para ocupar a Presidência da

Valec. Por que será? Então, Deputado João Leite, assistimos nesta Casa a um teatro

em que apontam o dedo para supostos culpados e são portadores da ética. STF é

julgamento político. São portadores de uma ética que nunca tiveram e ficam, o tempo

todo,  chamando-nos  para lutar  com eles  no  local  que  mais  conhecem:  o  esgoto.

Tenha a certeza de que qualquer um que lutar com aquele que está no esgoto sairá

enlameado. Não vamos entrar nessa. É uma estratégia de guerra que nunca pode ser

utilizada: você lutar na terra do inimigo que conhece o terreno. Lutar nesse esgoto é

um erro que não cometeremos, é um erro no qual não nos envolveremos.

Percebemos que os ataques pessoais ao Senador Aécio Neves - o segundo JK de

Minas Gerais - são até questões patológicas e doentias. Não esquecem o Senador.

Por  quê?  Querem  antecipar  a  campanha?  Portanto,  Deputado  João  Leite,  tenho

escutado as coisas. Li nos jornais de hoje sobre a tal da entrega do uniforme. Quero

marcar com os autores disso o horário, porque também entregarei a eles o uniforme

de presidiários para que façam bom uso dessa indumentária que estão conhecendo

muito bem. Nos próximos meses, certamente o Supremo recomendará o bom uso

dessa  indumentária  nos  presídios  do  Brasil.  Tivemos  uma corrupção  nunca  vista

neste País, um assalto ao Banco do Brasil feito por pessoas que eram portadoras da

bandeira da ética neste País, por pessoas que atacaram de maneira cruel homens

públicos,  por  pessoas  que achavam que eram donos de uma moral  que só  eles

poderiam bradar  contra os  seus pares,  aqui  e  em qualquer  outro  lugar.  Portanto,

Deputado João Leite, estou pronto para marcar a hora, a fim de receber o uniforme

de babá, quando entregarei o uniforme de presidiário àqueles que o merecem.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Délio Malheiros. Quero insistir  em
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algo que é muito importante na história  de Belo Horizonte.  Esta cidade tem uma

história  e  um desafio.  Quero,  desta tribuna -  e  sei  que falo  em nome de muitos

Deputados -, dizer que continuaremos a apoiar aqueles que têm um projeto para a

cidade de Belo Horizonte, um projeto para Minas Gerais e um projeto para o Brasil.

Não falo de um projeto partidário e que interesse apenas a alguns, mas de um projeto

que interesse ao nosso País, interesse ao Brasil, como fez o mais querido, o Senador

Aécio Neves, quando lançou o Programa Estruturador Proacesso. Ele não olhou qual

partido governava a cidade. Ele olhou os mineiros.

Então ele levou o asfalto para 230 cidades. É assim que se faz. É assim que se faz.

Agora, em qualquer levantamento que se faça no Brasil, hoje, os Estados que mais

recebem dinheiro do governo federal são governados pelo PT. Os Municípios que

recebem  mais  dinheiro  do  governo  federal  são  governados  pelo  PT.  Isso  é

democracia?  Isso  é  República? Isso é  Federação? Belo  Horizonte,  Minas Gerais,

vejam os números. À tarde quero trazer o legado. Vou trazer o legado do PT aqui.

Quero mostrar. Para a segurança pública, zero.

Fico vendo alguns Deputados do PT comemorando porque a segurança no Brasil

vai mal. Ora, é crime organizado. É tráfico de drogas. É contrabando de armas. É

crime depois da divisa, depois da fronteira. É responsabilidade federal. Ninguém tem

de comemorar nada, ao contrário, temos de nos unir para lutar contra o crime. E eles

estão  comemorando,  comemorando  enchente  em  Belo  Horizonte,  comemorando

crimes.  Houve uma elevação de 50% nos  crimes  em Salvador.  Vou comemorar?

Semana que vem estarei em Salvador falando em um congresso. Vou comemorar

com nossos irmãos baianos? Não há o que comemorar no Brasil neste momento.

Ontem  alguém  falou  aqui  no  País  das  maravilhas.  Lula  é  o  pai.  É  o  pai  do

Corinthians também. Por  que a Caixa Econômica Federal  liberar R$30.000.000,00

para o Corinthians? Deputado Arlen Santiago, ontem ouvi o Presidente do Corinthians

dar entrevista: “Esse dinheiro da Caixa não tem pai nem mãe. É Corinthians, mano. É

Corinthians que recebeu. É o nome do Corinthians”. A Caixa é de São Paulo? É do

Corinthians? E os times mineiros? E os clubes mineiros? A Caixa é um banco social.

A maioria de nós tem conta na Caixa, um banco do povo brasileiro. Virou um banco

do PT, para dar dinheiro para o Corinthians, para dar dinheiro para não sei quem. “É
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Corinthians, mano. É nós na fita, mano. É Corinthians. Tem de dar o dinheiro da Caixa

para o Corinthians.” Isso é brincadeira.

Precisamos  mesmo de  um Aécio  Neves,  um  republicano,  de  alguém  que  vê  a

Federação. Por isso dói, porque não queremos isso. Não vou pedir dinheiro para o

clube do meu coração, onde joguei 684 jogos. Não quero que a Caixa dê dinheiro. Dá

dinheiro para os pobres deste país. Trinta milhões para o Corinthians? Explique aos

brasileiros. Explique aos brasileiros em Valadares, onde as casas do Minha Casa,

Minha  Vida  estão  caindo.  Explique  a  eles.  Explique.  Não  sou  eu  quem  tem  de

explicar. Nós vamos lutar contra isso no Brasil. Nós vamos lutar.

A Caixa libera para alguns. Agora tem também loteria. Tem os donos da loteria. Os

donos  da  loteria  são  do  PT.  Eles  é  que  têm  a  concessão.  Peça  concessão  lá,

Deputado Arlen Santiago, peça a um apoiador seu a concessão da loteria da Caixa

Econômica,  que  é  a  jogatina  no  Brasil.  Agora  ela  está  jogando  também  com  o

Corinthians. “É o Corinthians, mano”. É só pra eles. “É nós na fita, mano”. Só eles na

fita.  O resto dos brasileiros, os Municípios ficam fora. Se quiser,  vai  pedir  mamãe

Dilma e papai Lula dinheiro para os Municípios. Acabaram com a Federação.

O  Deputado  Arlen  Santiago  (em  aparte)*  -  Caro  amigo  Deputado  João  Leite,

estamos ouvindo atentamente seu pronunciamento. Gostaríamos de lembrar-lhes que

uma chaga está  sendo criada e aumentada cada vez mais em nosso país.  Essa

chaga começou em Belo Horizonte. Quando Marcio Lacerda assumiu a Prefeitura de

Belo Horizonte e Marcelo Gouvea assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, havia

uma fila de 60 mil usuários do SUS, pessoas mais carentes que não conseguiram

vender o seu patrimônio, fazer rifas em suas comunidades, fazer vaquinhas em suas

famílias, mas que sentiam dor por causa de uma pedra na vesícula, que inflamava

frequentemente,  uma  hérnia  ou  um  mioma uterino.  Assim,  havia  60  mil  cirurgias

eletivas, mas o governo anterior, o governo do PT não cuidava disso. Felizmente, o

Marcelo orientou e conseguiu complementar os hospitais e complementar um pouco a

tabela médica. Com isso, foram operadas de 45 mil a 50 mil dessas pessoas que

estavam na fila. Além disso, conseguiu-se que a fila não aumentasse.

Por  que isso está acontecendo? Infelizmente,  a nossa mídia  não está  atenta  à

maior chaga do Brasil, que é a questão da saúde. Em qualquer cidade a política da
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saúde sofre a pior avaliação. Quanto à avaliação da Presidenta da República, quase

70% da população brasileira rejeita o que está acontecendo com o SUS, que foi um

grande avanço, mas, sem remuneração justa, a situação está terrível. O que ocorreu

em  Belo  Horizonte?  Para  complementar  a  tabela,  que  paga  abaixo  do  custo  do

procedimento, foi necessário utilizarem-se recursos que poderiam ser aplicados na

atenção básica, que é realmente a obrigação do Município. O governo do Estado teve

de colocar recursos no Pro-Hosp para que os hospitais conseguissem ficar abertos.

Outro dia o Deputado Délio Malheiros trabalhou para liberar emenda de sua autoria

para o Hospital de Clínicas - que é federal, teria de receber recursos do SUS e do

Ministério da Educação - liberar uma torre de cirurgia por uma emenda parlamentar,

para que as cirurgias pudessem ser feitas num hospital público federal.

Gostaria de informá-lo, caro amigo Deputado João Leite, que sangramento retal em

uma pessoa de mais de 50 anos pode significar a existência de um câncer.  Aí  a

pessoa  terá  de  fazer  uma  retossigmoidoscopia.  Sabe  quanto  a  tabela  da  nossa

querida  Presidenta  Dilma  paga  para  quem  vai  fazer  esse  procedimento?  São

R$23,37. O médico terá de ir  ao hospital, aplicar anestesia, usar luvas, material  e

vigilância sanitária. Tudo isso será pago com apenas R$23,37.

Se uma mulher tiver um câncer de mama e necessitar fazer uma quadrantectomia e

esvaziamento axilar, toda a instituição, o médico e o anestesista receberão R$185,00,

porque  a  tabela  do  SUS não  é  renovada  na  sua  totalidade.  Estamos  vendo  um

arrasa-quarteirão,  uma  transferência  de  problemas  para  os  Prefeitos,  que,

praticamente, não conseguem cumprir a LRF porque, infelizmente, o nosso governo

federal tira o IPI dos automóveis. Se tirasse o IOF, os recursos não fariam falta para

os governos municipais.

A situação da saúde está cada vez mais precarizada. Cada vez mais os Prefeitos

têm de gastar 20% ou 25% em saúde, porque a tabela do SUS está inviabilizando

tudo.  Uma  reunião  da  Comissão  de  Seguridade  Social  mostrou  que,  para  cada

R$100,00 gastos  em um hospital,  o  SUS remunera  60%.  Por  que não se  criam,

então, mais hospitais federais? Por que a estatização sempre pregada pelo governo

do  PT  não  está  ocorrendo  mais  agora,  para  haver  funcionários  efetivos,  bem-

remunerados, para que o sindicato possa trabalhar bem? Não há hospitais federais
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ou,  quando  há,  é  preciso  emendas  do  Deputado  Délio  Malheiros  para  serem

remunerados. Concordo plenamente com a sua consideração.

Concluímos  agora  a  Comissão  das  Enchentes  nesta  Casa.  Vimos,  junto  aos

Deputados Pompílio Canavez e Doutor Wilson Batista e a Deputada Liza Prado, o

descaso com os projetos que os Prefeitos entregam ao governo federal. Os recursos

não vêm. Há cerca de quatro ou cinco anos,  Além Paraíba vem sendo destruída

sistematicamente  todos  os  anos,  e  nem  um  centavo  foi  para  lá.  Infelizmente  se

anuncia muito, e o governo federal recolhe quase 70% dos nossos impostos, que não

são poucos no País, e pouquíssimas migalhas acabam vindo para a nossa Minas

Gerais.

Para  terminar,  ouvimos  a  Presidente  da  República  dizer  que  não  é  possível  o

governo do Estado não ter  feito o projeto da BR-381, uma rodovia federal,  nem o

projeto do Anel Rodoviário, também federal. Tem-se que adivinhar que o governo não

faz  esses  projetos.  O  Deputado  Bonifácio  Mourão,  nosso  Líder,  pede  para

encerrarmos, mas vamos discutir esse tema um pouco mais e ver o motivo de os

brasileiros  sofrerem  tanto  com  enchentes,  haver  tanta  morte  nas  estradas  e,

principalmente, a péssima remuneração da tabela do SUS. Não se consegue que o

governo federal destine um pouco mais de recursos. Cerca de R$15.000.000.000,00

resolveriam, amenizariam o problema do País. Parabéns, Deputado João Leite!

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Arlen Santiago. Hoje à tarde

quero falar do legado das obras de Belo Horizonte, mas V. Exa. se lembra do legado

que o PT deixou na saúde. Havia 700 leitos no Santa Casa, o Marcelo aumentou esse

número para 1.100. Os Hospitais São Francisco e São Bento estavam fechados, mas

hoje estão abertos e são 100% SUS. É importante nos lembrarmos desse legado. V.

Exa. e o Deputado Neider sempre se lembraram da tabela SUS. Vale a pena fazer

esse levantamento. Quero agradecer-lhe muito a contribuição e lembrar esse legado

da  saúde.  Agora  vamos  votar  a  matéria,  conforme  orientação  dos  Deputados

Bonifácio Mourão e Duarte Bechir.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Deputados, estou acompanhando a

reunião e, ao entrar novamente no Plenário, deparei-me não apenas com a votação
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desse projeto, mas com essas discussões absurdas. Entrei aqui no exato momento

em que o Deputado Délio Malheiros disse que entregaria aos petistas uniformes de

presidiário. Queria entender o que estamos fazendo, então, nesta Casa. É inaceitável

escutar  isso.  Se  há  problema  individual,  questão  pontual,  crítica  ou  denúncia  a

alguém, que o faça, mas não dessa forma. Esta Casa, esta instituição é ouvida pelos

mineiros de todo o Estado. Não aceito ouvir isso.

Não aceito ouvir uma coisa dessas. Queria registrar minha indignação. Se V. Exa.

tem algo a dizer, que o diga, que faça uma denúncia, que faça sua crítica a quem

quer que seja. Mas não venha dizer que vamos receber um presente de V. Exa. Que

V. Exa. faça desse presente o que infelizmente não posso dizer aos mineiros. Que V.

Exa. leve para outro lugar um presente como esse, porque a minha história, a história

do Partido dos Trabalhadores não merece o que diz.

Ouvi várias manifestações em relação a demandas importantes do nosso Estado,

como, por exemplo, sobre as estradas de Minas Gerais. Ouvi o Deputado Pompílio

Canavez falar. Quero citá-lo com mais propriedade, porque temos vários exemplos

ali. Temos, por exemplo, a BR-459, no Sul de Minas, na qual, no final do Governo

FHC, ninguém conseguia transitar. Acidentes e mais acidentes aconteciam ali. Havia

buracos e  mais  buracos.  Hoje temos uma belíssima estrada,  muito  bem cuidada.

Quando se faz uma obra daquela magnitude, a população fica entusiasmada e quer

mais. E merece mais, merece uma estrada duplicada, cada vez mais bem cuidada.

Depois de ser feita, há os reparos, como melhoria das pontes e outras coisas mais.

Mas o governo merece o reconhecimento da grande obra que realizou.

Ao estender a discussão, ouço o Deputado João Leite falar que as lotecas são dos

petistas.  Deputado  Rogério  Correia,  temos  de  aguentar  uma  situação  dessa.  É

lamentável,  porque não é essa a instituição que defendo, não é essa imagem da

instituição  que  represento.  Temos  de  ficar  indignados  dessa  tribuna  que  tanto

respeito, da qual tanto me orgulho de falar aos mineiros. Mas é inaceitável a situação.

Quero falar de forma muito particular sobre os petistas que ele cita. O Deputado João

Leite  diz  que  vê  os  petistas  que  cuidam  das  lotecas.  Para  seu  conhecimento,

Deputado, participei de duas licitações este ano. Tinha a intenção, junto com a minha

família,  de  investir  em um negócio.  Tentei  a  lotérica.  Trata-se de licitação,  de um
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processo lícito. Há documentos. Sou petista e não tive essa chance, tive de enfrentar

o  processo.  Conheço  muitos  outros.  Quem  se  interessa  tem  competência,  tem

dinheiro. Não tive essas condições.

Uma coincidência maior  ainda:  num dos encontros  que esta Casa realizou com

vários  Deputados  para  discutir  a  nossa  dívida,  esse  tema  também  foi  pauta.

Conversando com um Deputado do Rio Grande do Sul, pedi-lhe orientação, porque

ele tem quatro lotéricas. Ele me disse que agora o processo era por licitação, era

difícil. Na década de 1980, ganhou a indicação do Senador Aécio, que, na época, era

da Caixa Econômica Federal. Ele, sim, recebeu a indicação. Não estou dizendo que

está errado, porque na época isso era permitido. Mas ele recebeu a indicação do

então Senador Aécio Neves. Não me venha dizer que as lotéricas são de petistas.

Gostaria de dizer, nobres colegas - todos que me antecederam mudaram a pauta do

projeto de lei que ora vamos votar -, que não podemos aceitar essas manifestações

vagas. Quem está nos assistindo, ou não vai entender, ou vai achar que Minas Gerais

é uma maravilha, que não tem problema de saúde, porque não investe o mínimo, e

que o problema é só do governo federal. O problema de saúde não é só do governo

federal, é um problema da Nação, que passa pelo governo do Estado, pelo governo

federal, pelos Municípios, pela sociedade e por recursos. Não dá mais para aceitar a

incoerência dos discursos. Os discursos vagos são jogados no ventilador, pois dizem

que ninguém presta, que existe somente um santo que cuida de Minas Gerais, que

aqui há uma paz e uma maravilha. Temos problemas. Ou nos unimos, ou teremos de

entrar  nesta  Casa,  subir  a  esta  tribuna  e  ficar  aguentando  essas  lastimáveis

manifestações,  incabíveis,  sem sustentação, e respondendo-as simplesmente para

disputas políticas e interesses particulares.

Não aceito ser Deputado desta forma. Incomoda-me e me deixa indignado ter de

ouvir certas coisas desse patamar. Queria compartilhar a minha indignação por essas

manifestações e externar o compromisso que o nosso mandato, a nossa Bancada do

PT  tem  com  o  nosso  trabalho  aqui  de  construir  o  nosso  partido,  de  continuar

construindo a nossa história de cabeça erguida, de construir a nossa atuação política

em Minas Gerais, apontando os problemas que o Estado tem, sem abaixar a cabeça;

apontando  os  problemas  do  País,  mas  reconhecendo  os  avanços  que  cada  um
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alcançou. Por isso,  mais uma vez,  registro a minha sincera indignação, Deputado

Rogério Correia, por ter de assistir, lamentavelmente, a essas manifestações nesta

Casa. Permito aparte a V. Exa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Deputado Ulysses Gomes,  também

quero parabenizá-lo por suas palavras e aproveitar a oportunidade para responder às

provocações  do  Deputado  Délio  Malheiros.  Em  primeiro  lugar,  darei  um

esclarecimento à  população de Minas  e  aos Deputados  e  Deputadas.  Ontem dei

resposta ao Prefeito de Belo Horizonte, que,  de maneira equivocada, disse que a

população precisava de babá, por causa das enchentes. Veja bem, foi o Prefeito de

Belo Horizonte, Marcio Lacerda, que respondeu dessa forma a uma situação trágica

na cidade em que uma pessoa foi vítima de fatalidade. Os familiares dessa vítima

encaminharam uma carta ao Prefeito dizendo que não aceitavam a brincadeira de

mau gosto do Prefeito, de dizer que eles precisavam de babá. Imaginem uma família

que perde um ente querido e um Prefeito que responde que o cidadão precisa de

babá.  Outros  sofreram  perdas  materiais,  principalmente  os  comerciantes  que

perderam mercadorias,  o “freezer”  que estragou e sofreram prejuízos enormes.  O

Prefeito, em vez de assumir a responsabilidade pela cidade, disse que o povo precisa

de babá.

Deputado  Délio  Malheiros,  o  Prefeito  ofendeu  os  cidadãos.  Aliás,  V.  Exa.,  que

defende o direito do consumidor, deveria ir à frente e defender os consumidores que

perderam alimentos e várias outras coisas. Alguns outros ficaram sem energia elétrica

por muito tempo. Deu-se um apagão na cidade. E a resposta do Prefeito, Deputado

Dilzon Melo, é que ele tem de ser mais babá do povo. Isso ofendeu a cidade como

um todo e deveria ter ofendido o Vice-Prefeito Délio Malheiros. Aliás, a única coisa em

que concordei com ele nesse processo eleitoral foi quando ele disse que estaria onde

o  Prefeito  não  estivesse.  Depois,  por  interesses  políticos,  comuns  na  política

brasileira, alia-se ao Prefeito. Só o PT é errado ao fazer as alianças, os outros podem

fazê-las, mesmo aquele que diz que não quer ver o Prefeito nem pintado de ouro, que

vai aonde o Prefeito não estiver, depois adere a esse Prefeito e pode fazer aliança. É

um direito fazer aliança, mas não tem de ficar ofendido de as pessoas discordarem da

aliança espúria que fez.  Espúria porque disse que o Prefeito  era a pior  coisa do
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mundo. Agora, quer jogar a culpa no PT. De repente, virou antipetista.

Em vez de defender o consumidor,  o Deputado Délio Malheiros veio defender o

Prefeito  e  não  se  solidarizou,  em  momento  nenhum,  com  a  nossa  população.

Solidarize-se  com  os  consumidores,  Deputado  Délio  Malheiros,  com aqueles  que

perderam  alimentos,  perderam  “freezer”,  não  vire  capacho  do  Prefeito  Marcio

Lacerda.  Se  você  for  um  vice  capacho  que disser:  “Pode fazer,  Marcio  Lacerda,

xingue o povo, e eu vou, na Assembleia, xingar o PT e passar a mão na sua cabeça”.

Não estou ofendendo V. Exa. para pedir pelo art. 164. Estou respondendo. V. Exa. é

que veio aqui ofender os petistas. Diga a quem V. Exa. está chamando de ladrão.

Tenha a dignidade de dizer. Se quer dar presente de presidiário, procure a sobrinha

do Cachoeira, que está lá em Uberaba, para quem o Senador Aécio Neves arrumou

emprego. Procure outro. Vá procurar o seu campo. Se quiser fazer uma denúncia

séria dessa, eu faço, mas não venha generalizar para defender o seu Prefeito, irado

que está por ter feito uma aliança, mas não responde por ela à população.

Para cima de nós, não. Não venha embutir os erros. Nós fizemos uma brincadeira,

ontem, com o avental, para dizer ao Prefeito, seriamente, que ele não pode tratar a

população dessa forma. Foi isso, Deputado Ulysses, o que nós fizemos. Se V. Exa.

ficou ofendido, retiro  a brincadeira,  mas não venha generalizar  e vir  ao microfone

fazer gracinhas para cima de nós, Deputado Délio Malheiros. Ponha pingos nos “is” e

fale, porque aí  travaremos uma discussão séria.  Não venha fazer essa discussão

sorrateira. V. Exa. não presta serviço à sociedade nem à política. V. Exa. generaliza e

presta um desserviço, como muitos estão fazendo para atacar o sistema democrático.

Criminalizar  um  partido  político...  Imaginem  se  estivesse  aqui  algum  Deputado,

Vereador  ou  Prefeito,  seja  lá  quem for,  de  qualquer  partido,  e  eu  generalizando,

chamando o partido de corrupto. Que serviço se presta à democracia? Nenhum. Nem

voto se ganha. As pessoas não são bobas de aceitar essa generalização que V. Exa.

quer  fazer,  repetindo  o  partido  da  imprensa  golpista.  Isso  é  apenas  criminalizar

partido,  é  discurso  udenista  antigo,  falso  moralismo,  e  V.  Exa.  não  é  arauto  da

moralidade para vir aqui chamando todos os petistas de ladrões. Quem é você para

dizer isso? Se quiser travar uma discussão - vamos fazê-lo na seriedade - sobre o

que é democracia no Brasil, o que são partidos políticos, faça essa discussão. Diga-
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me o nome de algum Governador, eleito em Minas Gerais, que não teve caixa dois

estabelecido e que não haja denúncia a seu respeito. Pesam denúncias sobre todos

os candidatos a Governador de Minas.

A política, no Brasil, funciona com alianças não só em nível nacional, como aqui

também. Quantas alianças fez o Prefeito Marcio Lacerda para ser reeleito? Quantos

candidatos  a  Vereador  financiou?  Ou  não  financiou  nenhum? Sejamos  honestos.

Quantos Vereadores não foram financiados pela dobradinha que V. Exa. fez agora?

Quantos? Todos os partidos políticos foram financiados. Ou se muda esse cinismo, ou

se discute seriamente uma reforma política no Brasil.

Nós estávamos fazendo, Deputado Délio Malheiros, uma discussão séria, embora

com  contradições.  Estamos  discutindo  a  situação  das  estradas,  o  Programa  de

Aceleração do Crescimento, o programa do governo do Estado - o Proacesso. Alguns

Deputados têm críticas a fazer. O Dr. Wilson Batista apresentou seu posicionamento

político. V. Exa. chegou atrasado à reunião e aqui vem colocar-se como arauto da

moralidade.  Não  é  bem  assim,  Deputado.  O  seu  partido  tem  Vereadores,  tem

políticos, e todos nós somos Deputados, temos os mesmos direitos. Pediria a V. Exa.

que baixe a bola. Se não gostou da brincadeira, não brinco mais com V. Exa., mas vir

aqui insultar os outros é inadmissível, e peço-lhe que não tenha a liberdade de fazer

isso  comigo  nem com  meus  companheiros  de  partido.  Muito  obrigado,  Deputado

Ulysses Gomes.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Agradeço-lhe o aparte, Deputado Ulysses

Gomes. Queria saudá-lo pela iniciativa da discussão que levanta e não poderia me

furtar a manifestar-me a respeito da questão aqui posta, em que fui citado. Gostaria

de  fazer  uma  manifestação  bastante  contundente,  bem  clara  do  ponto  de  vista

político.

Fui Líder do governo na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte durante a primeira

metade da gestão Marcio Lacerda e quero deixar claro que nunca escamoteamos

discussão.  Quando um assunto era levantado pela  Oposição,  a representação do

governo de Belo Horizonte tinha a dignidade, a hombridade e a honradez de discuti-lo

em profundidade,  não importando quantos eram os Vereadores de Oposição,  não

importando se era a imprensa ou um segmento social. Todos os debates foram feitos
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enquanto estivemos à frente da Liderança, enquanto estivemos naquele governo, de

maneira  clara,  direta  e  objetiva  -  e  gostaria  de  dizer  o  quão  lastimável,  o  quão

lamentável me parece uma Casa parlamentar, como é o caso deste Plenário, onde as

pessoas não se dignam a fazer debates de conteúdo, em profundidade.

Tudo sempre vai cair naquela coisa. Ah, o governo federal isto: rótulo. Ah, o PT isto:

rótulo. Ou não tem capacidade de fazer um debate de conteúdo, com profundidade,

em respeito à população que nos acompanha pela TV Assembleia,  em respeito à

população que vota em nós ou à que não vota, porque não respeita a classe política,

quer dizer, ou não existe essa capacidade estabelecida, ou é o hábito do cachimbo

que faz a boca torta, que caracteriza tanto, infelizmente, esta Casa. Fiquei surpreso.

Faz  dois  anos  que  estou  nesta  Casa,  e  este  Plenário  fica  o  tempo  inteiro

escamoteando e fugindo das discussões de fundo. Não se discutem as questões de

fundo neste Plenário. Os telespectadores que acompanham a TV Assembleia sabem

disso. Não são sérios os debates que aqui são realizados, porque eles sempre caem

no baixo nível do rotulamento do outro, do interlocutor, da pessoa com quem se está

debatendo. Isso é lamentável. Estamos discutindo coisa séria, como uma morte na

nossa  Capital,  uma  questão  grave,  como  a  drenagem,  um  problema  que  vem

aumentando na cidade e é natural. Cada vez que surge um problema, é preciso que

sejam dadas soluções objetivas,  mas a coisa sempre termina em rótulos. Eu não

coaduno com esse tipo de postura, não importa de qual lado seja.

Estivemos lá durante o primeiro mandato do Prefeito Marcio Lacerda, boa parte

dele à frente da liderança de governo, e agora recebemos a brincadeira do Deputado

Rogério Correia. Mas quero deixar de público o seguinte: quando estamos de um

lado,  assumimos  esse  lado,  fazemos  a  discussão  franca,  sem  escamotear,  sem

inventar  histórias  para  fugir  dela.  Neste  momento  cabe  a  quem está  no  governo

responder  pela  situação da administração,  como fizemos  enquanto  estávamos  lá,

sem fugir da discussão, sem escamotear, sem partir para discursos vazios alegando

que a questão é do PT, do PSDB ou do partido tal, sem criar rótulos para fazer uma

cortina de fumaça e fugir do assunto, como é praxe em várias discussões que vemos

nesta Casa. Nunca agimos dessa maneira.

Até então - posso dizer enquanto estivemos lá, e está aqui o Deputado João Vítor
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Xavier, que foi Vice-Líder de governo no nosso mandato - nunca escamoteamos a

discussão. Houve um falecimento? Houve uma declaração do Prefeito? Iríamos para

o Plenário e faríamos a discussão com base nos fatos, no conteúdo. Se estivesse lá,

eu  poderia  falar  que não existia  esse  volume de  enxurrada e  esse problema de

drenagem na Avenida Cristiano Machado, antes da Linha Verde. Talvez eu pudesse

dizer isso. Tivemos de desocupar uma vila inteira, a Vila Carioca, porque o projeto da

Linha Verde não considerou a drenagem da Cristiano Machado - eu faria a discussão

de fundo. Mas não, fica essa questão: o Deputado tem de responder porque era Líder

do Governo. Quando fui Líder do Governo, respondi pelo governo. Quando fui Líder

do Governo, tratei com seriedade os questionamentos que lhe eram feitos. Respondo

por tudo que eu disse naquele tempo. De tudo que defendi naquele tempo, faço a

defesa hoje, porque o fiz com consciência e com crença no que estava fazendo. O

mínimo que se espera de quem está hoje à frente da administração municipal é que

tenha dignidade, hombridade e honradez de fazer a discussão de fundo, de conteúdo,

e não partir para escamotear e tentar criar um clima de terrorismo nacional, alegando

que a culpa é do partido tal, etc. Não, meus amigos. Quem está na administração é

responsável  por  ela.  Infelizmente,  nenhum  de  nós  que  fazemos  parte  do  poder

público  pode  ser  responsabilizado  por  aquela  fatalidade.  Temos  de  ver  isso  com

seriedade e discutir o que será feito de concreto para resolver esse problema. Ficar

escamoteando, culpabilizando e demonizando partido A ou B, com todo respeito ao

povo mineiro, é fugir da discussão.

Isso é fugir à discussão, é um discurso fácil, é um discurso triste, é um discurso

lamentável.  Belo  Horizonte  merece  muito  mais  que  isso,  merece  respeito.  Uma

questão séria como essa, mesmo tendo sido abordada de maneira descontraída, tem

que ser respondida com conteúdo, com consistência, como sempre procuramos fazer

junto à Câmara Municipal. Não é criando rótulos, dizendo que a culpa é do partido tal,

que vamos resolver os nossos problemas. A população de Belo Horizonte merece

respeito, e eu me senti na obrigação de fazer essa manifestação, porque não foi com

essa seriedade ou com a falta dela que nos conduzimos na liderança do governo,

quando estivemos na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Agradeço o aparte e parabenizo a discussão que V. Exa. faz do Projeto de Lei nº
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771, do Deputado Ivair Nogueira.

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, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros* -  Sr.  Presidente, não criarei mais polêmica porque

precisamos votar o projeto, mas tenho que dizer para o Deputado que ficou inflamado

diante de uma intervenção minha, que disse que fez uma brincadeira, que Plenário

não é lugar de fazer brincadeira. Eu não estive aqui ontem e fui surpreendido pela

imprensa com a informação de que receberia uniformes e camisas em meu gabinete.

Aqui não é lugar para brincadeiras. Se tratam o Plenário como lugar de brincadeira,

eu nunca tratei. Nunca fiz do Plenário um palco de teatro. Sempre levei a sério o meu

mandato. Nunca me envolvi em nenhum ato de corrupção. Se o meu partido fez um

acordo  com  o  Prefeito  Marcio  Lacerda,  foi  pelo  bem  de  Belo  Horizonte.  Todos

sabemos como as coisas aconteceram. Agora, fazer aqui uma brincadeira, fazer o

papel de garoto de recado para entregar uniformes, não sou pago pelo contribuinte

para isso. Sou pago para trabalhar e não transformei o meu mandato, como muitos

fizeram, em um posto de enriquecimento, em um posto de formação de quadrilha,

conforme o Supremo Tribunal decidiu. E não sou eu que estou dizendo isso; quem o

disse foi o Ministro Relator, chancelado por seus pares no julgamento do Processo

Penal nº 470. E, se me entregarem um uniforme que acham que cabe a mim, eu o

entregarei e que o levem para onde acharem que devem levar.

Mas, Sr. Presidente, o Plenário da Assembleia é sagrado e sério. Nunca me envolvi

em nenhum ato de corrupção. Não estou acusando nem generalizando o PT, pelo

contrário, respeito o partido como instituição; respeito pessoas que são sérias e que

estão dentro dele. Mas pessoas do partido é que não podem chegar neste Plenário e

dizer que estão fazendo uma brincadeira com o dinheiro do contribuinte. Vêm aqui

trazer uniformezinhos para entregar para o Deputado Délio Malheiros, para levar para

o Prefeito.

O Prefeito está fazendo um trabalho sério no combate a enchentes. Está investindo

R$500.000.000,00. Há cinco anos, um casal de idosos morreu na Avenida Prudente
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de  Morais,  em  uma  enchente.  Quem  foi  o  responsável?  Temos  que  tratar  com

seriedade o nosso mandato.

O Deputado Paulo Lamac foi muito correto quando disse que temos que discutir os

assuntos,  e  não  as  pessoas,  como  fazem  neste  Plenário,  atacando  o  Senador,

atacando a  irmã do  Governador,  o  irmão  não sei  de  quem. O que vemos  neste

Plenário é isso. Então, quero dizer a V. Exa. que trato o meu mandato com muita

seriedade,  não aceito  brincadeiras  com o  meu nome, nem uniformes para  serem

entregues  a  essa  ou  àquela  autoridade.  Enquanto  eu  estiver  aqui,  respeitarei  os

colegas.  Aqui  não  é  um  local  de  brincadeira.  Vou  tratar  o  meu  mandato  com

seriedade  até  o  dia  31  de  dezembro,  quando sairei  para  assumir  a  minha nova

função. E saiba V. Exa. que, naquilo em que eu puder ajudar para se resolverem os

problemas de enchentes em Belo Horizonte, estarei com o Prefeito Marcio Lacerda,

com todos os homens de bem, inclusive Deputados e Vereadores do PT, porque o

partido tem homens de bem.

Não aceito brincadeiras com meu nome e não vou descer à rede de esgoto para

entrar em discussões, porque ali é um local que não conheço. Mao Tsé-Tung dizia, no

seu livro “A arte da guerra”, que não devemos ir para o campo do adversário que não

conhecemos. Eu não irei. Nunca vim a este Plenário para estabelecer esse tipo de

discussão. Ao envolverem o meu nome num tal de entregar uniforme para mim para

eu  levar  para  alguém,  isso  foi  desrespeitoso  com a  minha pessoa.  Chamaram  a

imprensa e disseram que iam fazer essa entrega a mim. Não é esse o caminho de um

Deputado que queira trabalhar com correção, honrando o seu mandato, o que farei

até o último dia em que estiver nesta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para continuar a discussão, o Deputado Ulysses

Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Concedo aparte ao Deputado e amigo João Vítor.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Deputado Ulisses, quero agradecer-

lhe o aparte. Vou dividir minha fala em duas partes. Primeiro, quero dizer que respeito

o Deputado Paulo Lamac, com quem tive o prazer de compor a Liderança do Prefeito

Marcio Lacerda, por dois anos, na Câmara Municipal. O papel dele naquele momento

era construir a defesa de um governo no qual acreditava e do qual fazia parte. E ele
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fez isso muito bem, foi um grande Líder na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tive

o privilégio e o prazer de dividir essa função com ele. Aprendi com o Deputado Paulo

Lamac a arte do  diálogo dentro da Câmara de Belo  Horizonte,  principalmente de

conviver com as divergências. O Deputado Paulo Lamac fez um belíssimo trabalho

como Líder do Prefeito, simbolizando aquilo que era o cenário político do momento:

um cenário de convergência. Se hoje esse cenário não é mais possível, isso faz parte

da política, e temos de respeitar as decisões partidárias, principalmente aqueles que

seguem a decisão de seu partido. A postura do Deputado Paulo Lamac foi  digna

como Líder do governo naquela época, assim como foi digna também no momento de

ruptura do seu partido. Mesmo ele tendo uma relação pessoal afetiva com o Prefeito

Marcio  Lacerda,  seguiu  a  diretriz  do  partido  ao  qual  está  filiado  e  seguiu  o  seu

caminho ao lado do seu partido e ao lado do então candidato do PT, Patrus Ananias.

No entanto, queria dizer, Deputado Ulisses, que muito me surpreende a postura do

PT em Belo  Horizonte de três  meses para cá.  Há quatro meses,  se muito,  o PT

estava levantando as mãos com o Prefeito  Marcio  Lacerda,  que era tratado pela

Presidenta Dilma como o melhor Prefeito do Brasil. Por que a aliança não continuou?

Ele passou a ser o pior Prefeito do Brasil?!

Essa não é uma postura republicana, essa não é uma postura coerente, essa não é

uma postura do tamanho de um partido que sempre teve coerência em sua história. É

óbvio que temos companheiros dentro do PT que sempre se manifestaram contra

essa  aliança.  E  esses  merecem  todo  o  meu  respeito.  Cito  o  Deputado  Rogério

Correia, que não fez parte da aliança no primeiro mandato e se manteve afastado

durante todo o tempo. Isso é coerência política e ideológica. Agora, não dá para tapar

os olhos e fingir que o PT não participou do governo, que tudo que está acontecendo

foi  fruto  de  uma administração terrível  de  três  meses  para  cá.  O Prefeito  Marcio

Lacerda foi eleito com um Vice-Prefeito do PT, que continua Vice-Prefeito de Belo

Horizonte. Até 31 de dezembro o PT fará parte desse governo porque o Vice-Prefeito

de Belo Horizonte é do PT. Ou ele não tem responsabilidade? Se não tem, renuncie

ao cargo e não receba mais do povo de Belo Horizonte, entregue o cargo. Se não

renunciou, se continua recebendo dos cidadãos e das cidadãs de Belo Horizonte, ele

também é responsável pelo que acontece na cidade.
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O PT ainda tem cargos na Prefeitura de Belo Horizonte. Cito,  como exemplo, o

Secretário  de  Educação,  que  historicamente  é  ligado  ao  PT.  Ele  me  falou

pessoalmente do seu incômodo pela  sua ligação histórica  com o  PT.  Não se faz

política com incoerência. E o PT está sendo incoerente neste momento. Será que a

culpa das enchentes é de três meses? Ou será que a culpa das enchentes é de 20

anos,  de  30  anos  atrás,  de  um  planejamento  malfeito  ao  longo  do  século?  Belo

Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil, mas não continuaram com esse

planejamento. A culpa é dos últimos três meses?!

Tudo de  errado  em  Belo  Horizonte  apareceu depois  de  o  PT ter  rompido  com

Marcio? Ele estava fazendo bobagens atrás de bobagens? É, no mínimo, incoerente.

O PT governou Belo Horizonte com Patrus Ananias e Fernando Pimentel por dois

mandatos.  São  homens,  Prefeitos  de  bem,  que muito  fizeram por  Belo  Horizonte

dentro do que é possível a um homem público fazer. Não é possível o PT hoje cobrar

de Marcio Lacerda aquilo que também não deu conta de cumprir quando era governo.

Digo quando era governo referindo-me há poucos dias. Política tem de ser feita com

coerência.

O PT tem méritos  em boas políticas  públicas aplicadas em Belo  Horizonte  nos

últimos anos, no entanto não é possível que se furte das responsabilidades que tem

por aquilo que fez ou que deixou de fazer no governo de Belo Horizonte. A marca do

PT está no governo Marcio Lacerda; ele tem o seu nome escrito nestes quatro anos

de mandato para o que há de bom e para o que há de ruim. Não sejamos incoerentes

de transformar uma gestão da qual o PT participou num desastre em três meses. O

PT  tem  muito  mais  méritos  e  responsabilidades  do  que  foi  construído  em  Belo

Horizonte nos últimos 16 ou 18 anos do que qualquer outro partido. Repito: méritos e

responsabilidades. Então, no momento em que o PT quer tapar o sol com a peneira

das suas responsabilidades na cidade acaba ofuscando também tudo de bom que

construiu nela. Essa é uma linha de incoerência que não posso admitir.

Sei da seriedade do Prefeito Marcio Lacerda, da sua lisura. Uma frase infeliz todos

nós soltamos em algum momento da vida. Não sou de fugir à responsabilidade. Não

acho que foi uma frase feliz, uma declaração feliz, condizente com a realidade. Acho

que foi uma declaração de um homem que, naquele momento, estava pressionado e,
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como qualquer um de nós, sujeito a um momento de infelicidade. Agora, se a sua

frase foi infeliz, infelizes não têm sido as suas ações como Prefeito de Belo Horizonte.

Ele investiu mais de R$500.000.000,00 em combate a enchentes. Só naquele local

onde  houve  essa  fatalidade,  investiu  R$50.000.000,00;  só  na  beira  da  Lagoa  da

Pampulha,  nas  proximidades  do  Córrego Sarandi,  na  região  do  Santa  Terezinha,

Deputado, foram investidos R$50.000.000,00, que impediram que acontecesse lá o

que sempre acontece: casas serem inundadas. Quem mora no Santa Terezinha sabe,

assim como eu, que trabalho intensamente política lá, que, quando começavam as

chuvas, os nossos telefones começavam a tocar, pois a água entrava nas casas das

pessoas;  hoje,  porém,  isso  não  acontece mais,  fruto  de  um  trabalho  do  Prefeito

Marcio Lacerda e também do PT, que compôs esse governo. Não reneguem o que

vocês construíram, mas também não reneguem a responsabilidade que têm com a

cidade de Belo Horizonte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Acho que a nossa reunião agora e o

debate estão indo em torno de conteúdo, e não de generalização. Se o Deputado

Délio Malheiros retirar a generalização que fez, passo a debater com ele em cima de

pontos  e,  assim,  vamos  travar  um  debate  político,  e  não  de  preconceitos,  de

generalizações e criminalizações dos outros. Dessa forma não, pois a discussão fica

num  terreno  que  torna  impossível  um  debate  político  entre  as  partes.  Debater

conteúdo é sempre bom.

Escutei atentamente as ponderações do Deputado João Vítor Xavier. Acho que ele

tem razão em algumas críticas. Eu, por exemplo, não participei do governo Lacerda,

não  o  apoiei,  achava  equivocada  a  aliança.  Dentro  do  PT  existiam  outros

pensamentos. Posso concordar com posicionamentos que ele aqui expôs, embora

cobrar  coerência  dos  outros  seja  bom,  mas  é  preciso  ver  se  essa  questão  da

coerência é um valor absoluto. Pergunto ao Deputado Délio Malheiros se é coerente

dizer que o principal adversário dele na Prefeitura, num determinado instante, é o

Prefeito Marcio Lacerda e, em seguida, aliar-se a ele. Ele pode achar que é coerente.

Não  acho  que  isso  seja  coerência.  Evidentemente,  vendo  objetivamente,  em  um

determinado  momento,  naquele  mesmo  instante,  sem  alteração  da  conjuntura

política, observou-se que quando se é candidato se diz que não apoiará o Prefeito de
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jeito nenhum, mas se faz o contrário. Não farei juízo de valor nem vou dizer que V.

Exa. foi para o esgoto como você está fazendo com os outros. Não vou querer dizer

isso, por isso peço a V. Exa. que tenha parcimônia ao fazer a discussão, pois também

não sei onde é a discussão sobre esgoto nem por onde entra. Espero que não tenha

sido isso o que tenha acontecido com V. Exa. Não faço discussão moral nem crítica

moral dessa forma, portanto não permito que façam o mesmo comigo. Espero que

essa discussão tenha ficado para trás.

Agora, no que se refere à coerência, é preciso ter cuidado ao cobrá-la, pois é um

ato  político  de  incoerência  criticar  o  Prefeito  uma semana  antes  e,  depois,  fazer

aliança com ele. Essa é uma incoerência política, partidária e não é própria de um

partido A ou B. Isso acontece no sistema partidário e é o que estou dizendo. Essa é

uma  consequência  do  sistema  político,  cuja  reforma  não  fazemos.  Foram  feitas

alianças  entre  o  PSDB  e  o  DEM,  entre  Fernando  Henrique  e  Antônio  Carlos

Magalhães. Quando Lula aceita o apoio do Maluf, alegam que ele é incoerente, mas

lembro que isso é característica da política brasileira. Também é incoerente a aliança

entre  Fernando  Henrique  e  Antônio  Carlos  Magalhães,  entre  o  Deputado  Délio

Malheiros  e  o  Prefeito  Marcio  Lacerda.  Isso  é  o  que  estou  querendo  dizer.  São

questões da política, vividas nacionalmente. Se não fizermos essas alianças, muitas

vezes não governamos ou não ganhamos as eleições. Isso se deve à reforma política

que não vem, Deputado Délio  Malheiros, por  isso V.  Exa.  não pode ficar  ditando

regras, chamando de incoerência A, B ou C, como se a coerência fosse de todos.

Temos um problema na política brasileira, não é, Deputado Carlos Mosconi? É um

problema real, de todos os partidos políticos.

Em relação à questão de Belo Horizonte, a minha crítica ao Prefeito Marcio Lacerda

é que ele foi desrespeitoso e fez uma brincadeira com a vida humana, o que é pior do

que fazer uma brincadeira aqui dentro, como vários fazem. Já vi Deputado oferecer

óleo de peroba para alguém do PT. Isso já foi feito aqui. Já vi brincadeiras serem

feitas aqui de diversas formas. O que não se pode fazer são brincadeiras - e V. Exa.

não venha defender isso - com a vida humana. Não devia dizer que a Prefeitura não

foi babá. O Deputado João Vítor Xavier tem razão também nisso. O Prefeito foi, no

mínimo, infeliz e deveria pedir desculpas à população de Belo Horizonte, em vez de
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encher a televisão de propagandas, como vi ontem. Deveria dizer que errou mesmo,

que procedeu de forma equivocada. Agora, V. Exa., que era tão crítico ao Prefeito,

vem  defendê-lo  neste  ato.  As  críticas  terminaram? É  realmente  equivocada  essa

posição.

Em  relação  às  críticas  que  faço  ao  governo  Aécio,  ao  projeto  Aécio  Neves,

continuarei a fazê-las. O projeto do Governador Aécio Neves é equivocado tanto para

Minas - e sempre digo isso aqui,  colocando as questões políticas - quanto para o

País. Aécio Neves quebrou Minas Gerais com um projeto que considero equivocado.

Sua  política  quebrou  o  Estado.  Da  mesma  forma,  escuto  muitos  falarem  da

Presidenta Dilma e do Presidente Lula. E não fico aqui reclamando que estão falando

deles. O projeto Aécio Neves quebrou Minas Gerais. Agora está com uma posição tão

equivocada,  em nível  nacional,  que está insurgindo-se contra a medida provisória

para baixar a conta de luz. Ele está lá, “vanguardeando” a ação das concessionárias,

em especial, do sócio minoritário aqui, a Andrade Gutierrez, que tem interesse em

que o acordo não seja feito e não se baixem as contas de luz, pois, assim, irão baixar

os  valores  a  serem pagos  e  os  juros  e  dividendos  que  vão  para  essa empresa.

Ontem, isso foi julgado no Senado, na cara do Senador Aécio Neves, que ficou sem

graça.

Ora,  Deputado  Ulysses  Gomes,  essas  são  as  questões  que  aqui  levanto  e

continuarei  levantando  como  crítica  a  esse  projeto.  Sempre  o  faço  de  forma

respeitosa, pois o debate precisa ser feito dessa forma. Parabenizo V. Exa. por não

permitir que essas generalizações sejam feitas e exista esse tipo de preconceito, que,

infelizmente, fez muito mal ao Brasil no passado e faz mal à política. Vamos tratar as

questões nos pontos em que devemos. Muito obrigado.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, V. Exa. me

pergunta por que eu estava contra o Márcio no dia 29 de junho e no dia 5 de julho eu

era vice dele. É uma questão de coerência, Deputado. Durante toda minha vida de

Vereador conheci as práticas do PT na Prefeitura, com as quais eu não coadunava.

Sempre fiz uma oposição respeitosa. Sempre fiz essa oposição ao PT na Câmara de

Belo Horizonte sem ter um cargo na Prefeitura, sem ter benesse de Prefeitura, ao

contrário do que vemos hoje. Não fui à Prefeitura uma única vez; fiz oposição. De
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repente,  como  o  PT  saiu  daquela  composição  política,  resolvi  ficar  com  Marcio

Lacerda em prol  de Belo Horizonte,  em prol  da  minha coerência.  Fiquei  com ele

porque o PT não estava na coligação. Já analisaram um vídeo, já fizeram a edição de

um vídeo em que eu sempre disse: “Se o Márcio estiver com o PT, partido ao qual

faço oposição política, eu estarei contra o Márcio”. O PT saiu, e para o bem de Belo

Horizonte nos juntamos ao Marcio Lacerda. Estou feliz e espero contribuir com minha

cidade, com sua administração, e procurar resolver esses problemas. Se o PT quiser

nos ajudar, estaremos de braços abertos.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Apenas para lembrar ao Deputado Délio

Malheiros que não é isso que ele fala na gravação. Muito obrigado pelo aparte que

me concede dentro do seu tempo, Deputado Ulysses Gomes. Mas não é isso o que o

Deputado Délio Malheiros fala no vídeo. Ele fala que está contra o Márcio porque ele

está furando um buraquinho do metrô, que esse metrô não vai sair, que viu isso em

Brasília, que viu no gabinete sei lá de quem que os buraquinhos eram uma mentira e

que por isso ele não votaria no Marcio Lacerda. Foi isso que eu vi no vídeo. Não vi

nada anti-PT; pelo contrário, ele até convidou o PT para ver se as dissidências que

não iam ficar com o Marcio Lacerda ficavam com ele. Ele estava de olho no PT. Não

tem nada disso.

O Deputado Ulysses Gomes*  -  Certo,  Deputado.  Ainda tenho 16 minutos.  Para

encerrar, queria apenas registrar, Sr. Presidente, que minha fala nesta tribuna foi pela

indignação diante das manifestações injustas que aqui ouvi e por respeito a cada um

dos nobres Deputados desta Casa, a esta instituição, a quem nos acompanha pela

TV. Minha fala foi também pela democracia. Em síntese, encaminho favoravelmente

ao Projeto nº 771. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gilberto Abramo.

O  Deputado  Gilberto  Abramo*  -  Sr.  Presidente,  não  quero  entrar  no  mérito  da

discussão  feita  até  o  momento.  O  que  me  traz  à  tribuna  é  o  fato  de  às  vezes

aprovarmos  projetos  sem  tomarmos  ciência  do  teor  deles.  Destaco  o  brilhante

empenho  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  ontem  se  ateve  ao  projeto  do

Ministério  Público que foi inserido em 2º turno -  segundo projeto, podemos assim

dizer -, o qual criaria cargos comissionados no Ministério Público. Tomando ciência
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desse projeto,  adotamos, em conjunto,  as  medidas necessárias  para que ele não

fosse aprovado. É necessário que a população saiba o que estamos votando. Então,

peço a paciência dos meus colegas, porque, para que a população tenha ciência do

que  estamos  votando,  faço  questão  de  ler  o  Projeto  nº  771,  do  Deputado  Ivair

Nogueira, motivo da discussão calorosa que tivemos até o exato momento. Então vou

ler o projeto original apresentado pelo Deputado Ivair Nogueira. (- Lê:)

“Dispõe  sobre  a  transferência  de  domínio,  do  Estado  para  o  Município  de

Carmópolis de Minas, de trecho da Rodovia MG-270”.

Primeiramente, esse é o projeto apresentado pelo Deputado. Depois quero ler  o

parecer do relator da CCJ, a fim de concluirmos.

“A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1º - Fica o Poder

Executivo autorizado a transferir para o Município de Carmópolis de Minas o domínio

de  trecho  da  Rodovia  MG-270,  situado  nesse  Município,  compreendido  entre  o

acesso ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a ponte sobre o Córrego Lava-Pés.

Art. 2º - Após a transferência de domínio prevista no art. 1º, a manutenção do referido

trecho  da  Rodovia  MG-270  passa  a  ser  de  responsabilidade  do  Município  de

Carmópolis de Minas”.

Quero abrir um parêntese, Sr. Presidente, para dizer que acho que a leitura dos

projetos faz-se necessária em todas as reuniões ordinárias e extraordinárias. Estou

até  mesmo  disposto  a  fazê-la,  se  necessário.  Antes  de  votarmos  os  projetos,

deveríamos fazer a leitura de cada um.

“Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Reuniões, 24

de março de 2011. Ivair Nogueira.

Justificação.  A região onde se situa o trecho da Rodovia MG-270, objeto desse

projeto de lei, já faz parte do perímetro urbano da sede do Município de Carmópolis

de Minas, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1.349, de 28/6/91. O referido trecho já

foi objeto da Lei nº 17.620, de 2008, por meio da qual recebeu a denominação de

Avenida Nossa Senhora de Fátima, por estar integrado à região urbana do Município.

Entre as justificativas apresentadas pelo Município de Carmópolis de Minas, podemos

destacar  as  seguintes:  Carmópolis  de  Minas  é  um  dos  Municípios  que  mais  tem

crescido,  econômica  e  demograficamente,  ao  longo  dos  últimos  anos,  acima  da
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média  regional,  conforme  demonstram  as  estatísticas  do  IBGE”.  É  importante

sabermos  isso.  “Esse  crescimento  tem  estimulado  muito  a  expansão  do  setor

imobiliário, principalmente a construção de prédios comerciais, que vão surgindo ao

longo das vias que dão acesso aos Municípios de Oliveira, Passa-Tempo e Itaguara”.

Agora entendo a preocupação do Deputado Ivair Nogueira. “A Rodovia MG-270, no

sentido de Passa-Tempo, é simultânea com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no

trecho entre a BR-381 até a ponte do Córrego Lava-Pés. Ao longo dessa avenida,

tem  surgido,  naturalmente,  construções  de  prédios  residenciais  e  comerciais,

algumas  das  quais  já  demandam  mais  de  20  anos,  outras  são  mais  recentes  e

algumas estão em fase de execução.” Esse é um problema que deve ser resolvido,

por isso é importante estarmos atentos ao que votamos. “De dois anos para cá, o

DER de Oliveira tem feito notificações aos proprietários para cessarem as obras e

demolirem o que já está construído, sob a alegação de invasão de faixa de domínio.

O local é perímetro urbano e, portanto, gostaríamos que fosse de domínio municipal.

Pelos motivos aqui expostos, apresento esta proposição de lei  para ser apreciada

pelos nobres Deputados, na certeza de sua aprovação.” Publicado, vai o projeto às

Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização Financeira para parecer, nos

termos do seu art. 188, conferido com o art.  102, do Regimento Interno. Este é o

projeto original.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)*  -  Deputado  Gilberto  Abramo,  tenho

acompanhado sua fala e ouvia-o atentamente, preocupado com esse projeto que V.

Exa. lê. Indagava a alguns Deputados colegas e aproveito para indagar do senhor se

nos dias de hoje, em que a tecnologia com certeza tem-nos auxiliado, prova disso... O

Deputado  Rogério  não  está  aqui,  mas  tenho  de  fazer  uma  menção  ao  grande

Senador  Aécio,  que  levou  o  telefone  celular  a  todos  os  Municípios  mineiros.  O

Proacesso chegou também aos Municípios mineiros. Carmópolis de Minas também

foi beneficiada com a ligação com a estrada de Entre-Rios.

Farei  a V.  Exa.  alguns questionamentos sobre o trecho a que o  Deputado Ivair

Nogueira  se  refere  no  projeto.  Em  primeiro  lugar,  constava  na  apresentação  do

projeto um mapa, o famoso Google Maps, com a distância, o tamanho, o domínio, a

quilometragem,  a  latitude  e  a  longitude?  Em  segundo  lugar,  quantas  pessoas,
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quantas famílias serão beneficiadas diretamente e indiretamente? O cidadão que por

ali  transitará  terá  um  ganho  de  tempo?  Terá  mais  conforto?  A  Prefeitura  terá

condições de manter esse domínio, por mais que esteja dentro da sede do Município?

A quantos quilômetros esse trecho se encontra da Prefeitura? A Prefeitura tem as

máquinas necessárias? Sabemos que hoje os Municípios enfrentam uma série de

dificuldades. Se passarmos esse trecho para o Município, será que ele terá condições

de proporcionar ao cidadão toda a segurança e conforto para transitar?

Parabenizo V. Exa., que de forma muito louvável desperta os Deputados para a

atenção que devemos ter na aprovação dos projetos que votamos aqui. Parabéns a

V. Exa. por sua explanação. Continuarei ouvindo atentamente e espero que essas

informações  que solicitei  estejam anexadas  ao projeto,  para que possamos  votar

tranquilamente, sabendo que os mineiros serão beneficiados.

O Deputado Gilberto Abramo* - Sou eu quem agradece o aparte. Essa é a razão

por que o relator do projeto solicitou que fosse baixado em diligência, para ter as

informações, porque o pedido de informações não consta do projeto original, como V.

Exa. ressaltou. Mas faço questão de ler o requerimento, baixando em diligência, para

que não paire dúvida  quanto à seriedade da Comissão de Constituição e Justiça

relativamente à transparência dos projetos aqui apresentados pelos Deputados.

Passo a ler o requerimento: “Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Constituição e

Justiça, o Deputado que este subscreve, na qualidade de relator do Projeto de Lei nº

701/2011, que dispõe sobre a transferência de domínio de Estado para o Município de

Carmópolis  de  Minas,  no  trecho  da  Rodovia  MG-270,  requer  a  V.  Exa.  seja  a

proposição baixada em diligência  ao  Departamento  de Estradas  de  Rodagem  do

Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG -,  a  fim  de  que  esse  se  manifeste  sobre  a

viabilidade dessa doação.”

Bom, está aqui nosso Secretário Dilzon Melo, que em ofício diz o seguinte: “Ilmo.

Sr.,  a fim de subsidiar  a Comissão de Constituição e Justiça”  -  porque nosso 1º-

Secretário recebeu, e assim a Mesa ficou na obrigação de encaminhar ao DER - “o

Projeto de Lei nº 711/2011, cuja cópia ora lhe encaminho, solicito a V. Sa. informar a

esta Casa se o trecho de rodovia objeto da mencionada proposição está afetado ao

uso da administração pública ou ao uso comum do povo. E, ainda, se existe algum
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outro  óbice  à  transferência  de  domínio  pretendida.  Solicito-lhe  a  gentileza  de

mencionar em sua resposta os números desse ofício e do projeto analisado.”

Está aqui,  foi  encaminhado ao Sr.  José Élcio Santos Montese,  Diretor-Geral  do

DER, a pedido do 1º-Secretário. A data é 27 de abril de 2011.

Temos  aqui  um  relatório  da  Secretária  Maria  Coeli  Simões  Pires,  que  diz:

“Encaminho a V. Exa.  as notas técnicas elaboradas pela Secretaria  de Estado de

Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -,  referentes  aos  Projetos  nºs  760,  771  e

outros.” Aqui, ela faz uma análise apresentando o seu relatório e há uma nota técnica.

Proposição. Projeto de Lei nº 711/2011. Data da publicação no “Diário do Legislativo”:

26/3/2011. Autor: Deputado Ivair Nogueira. A ementa dispõe sobre a transferência de

domínio do Estado para o Município de Carmópolis de Minas de trecho da Rodovia

MG-270.  O  parecer  inicial,  referente  ao  projeto  original,  foi  favorável.  Quanto  à

fundamentação  na nota  técnica  do  DER,  em  7/11/2011,  que é  recente,  conforme

informações da Diretoria de Operações e da 16ª CRG, Oliveira, trata-se de trecho

com 1,6km, com denominação de Avenida Nossa Senhora de Fátima, não havendo

óbice à municipalização do segmento. Nenhuma alteração sugerida. Quem assina é o

Sr. Nelson de Andrade Reis, Vice-Diretor-Geral do DER de Minas Gerais.

Farei a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Peço-lhes apenas

um pouquinho mais de paciência, estou terminando, faltam apenas 20 páginas para

serem lidas.  Apenas um pouquinho de paciência que chegaremos lá.  Dará tempo

para votar. Temos até 13h55min, então dá tempo.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Primeiramente, gostaria de parabenizar V.

Exa.,  que traz aos seus pares informações importantes  sobre o Projeto de Lei  nº

771/2011, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que deseja realmente levar para o

Município de Carmópolis de Minas mais desenvolvimento e progresso. A transferência

de domínio do trecho da Rodovia MG-270,  com toda certeza,  vai  gerar  emprego,

atrair empresas para o entorno desse trecho, que será de domínio do Município, a

partir da aprovação do projeto em 2º turno. Tenho certeza de que o governo de Minas

vai sancionar esse projeto de grande importância para Carmópolis de Minas.

Lembro-me de que estive em Carmópolis de Minas, Deputado Gilberto Abramo, e

fui convidado por lideranças para conhecer o comércio local.  Resolvi,  então, fazer
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algumas compras. Não sei se V. Exa. conhece ou tem o cartão American Express.

Tive uma decepção muito grande com esse cartão. Quando fui pagar as compras em

Carmópolis  de  Minas,  fui  informado  que  o  cartão  American  Express  estava

bloqueado.  Indaguei  o  motivo,  porque não tinha débito nenhum. Como consta no

cartão o telefone da empresa, liguei. Cartão dá dor de cabeça a muitas pessoas, não

apenas a mim, pois já vi várias reclamações. Relataram que havia uma pendência. O

que fiz? Tive de apresentar as notas quitadas à empresa, que estava cobrando de

mim. Achei  aquilo  um absurdo.  Essa é a lembrança que tenho de Carmópolis  de

Minas. Não sei se V. Exa. possui esse cartão. Você paga as anuidades, mas ele é

bloqueado. Vejam o constrangimento por que passei. Perdi perdão àquela pessoa e

tive  de  deixar  a  mercadoria.  A irresponsabilidade  da  administração  da  American

Express fez com que o meu cartão fosse bloqueado e me impossibilitasse de comprar

a mercadoria escolhida, não algo grande, mas uma lembrança que gostaria de ter

levado da cidade. Tive de entrar com um processo contra a American Express. Na

época me deram a informação de que havia débito e perguntaram se eu queria fazer

acordo amigável ou na Justiça. Foi assim, com falta de respeito. Lembro-me de que

consultei um especialista em direito do consumidor, o Deputado Délio Malheiros, que

me deu todas as informações, dizendo que entraríamos com uma ação, processando

a  American Express.  Foi  uma  decepção.  Não recomendo a  ninguém  a  aquisição

dessa bandeira. Deputado Gilberto, fiz esse parêntese porque a situação foi muito

desagradável.

V. Exa. relata a importância do projeto, e o Deputado Luiz Humberto também tem

interesse e apoia o Deputado Ivair Nogueira na sua aprovação. V. Exa. disseca esse

projeto,  fazendo  apresentação  impecável,  com  a  sua  leitura,  bem  como  dos

pareceres das comissões.

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  V.  Exa.  disse  que  gostaria  de  adquirir  o  cartão

American Express, mas não o recomendo, porque você vai ter dor de cabeça. Esse

cartão trouxe muitos problemas, e não apenas a mim. Estamos até querendo realizar

uma audiência pública para discutir as bandeiras dos cartões na Comissão de Defesa

do Consumidor.  Deputado Gilberto, isso é abuso. V. Exa. também é defensor dos

consumidores. Parece que o senhor queria ou já adquiriu esse cartão, mas não se
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esqueça desse relato.  O senhor  vai  ter  dor  de  cabeça.  Como quero o seu bem,

recomendo-o a não ser cliente do cartão American Express, porque você paga, eles

cobram, e você tem de entrar na Justiça, pagar advogado, perder tempo com uma

coisa  que não tem nada a  ver  com você,  uma vez que quitou  suas  obrigações.

Infelizmente a irresponsabilidade é muito grande.

Parabenizo  V.  Exa.  pelo  relato.  Acredito  que todos,  até  os  Deputados  que não

atentaram  para  a  importância  do  Projeto  de  Lei  nº  771/2011,  do  Deputado  Ivair

Nogueira, tiveram mais munição para apoiá-lo e votá-lo.

O Deputado Gilberto Abramo* - Até gostaria de continuar a leitura do projeto. Num

segundo momento, gostaria de fazê-lo, mas é importante o quórum. Vou conceder

aparte à Deputada Luzia Ferreira.  Em seguida, gostaria de pedir  a verificação de

quórum,  pois  não  temos  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos.  Que  fosse

reservado meu tempo para a reunião ordinária, às 14 horas.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte)  - Agradeço a gentileza do aparte. Quero

fazer meus elogios ao projeto do Deputado Ivair Nogueira. Também sou votada em

Carmópolis  de  Minas.  Tive  mil  votos  naquela  cidade.  Tenho  tido,  portanto,  uma

presença importante junto a nossa Prefeita Carminha. Quero dizer que esse projeto

vai complementar uma ligação da cidade, que já está sendo feita, à BR-381. Quando

foi feita a duplicação da rodovia BR-381, o Município de Carmópolis foi prejudicado,

porque  tinha  uma  entrada,  que  foi  alterada.  A entrada  que  restou  hoje  é  muito

inadequada para os moradores, que diariamente têm de vir a Belo Horizonte e ir a

outros Municípios vizinhos. A Prefeita Carminha lutou muito para que uma das obras

fosse realizada ali. A concessionária, no seu contrato, havia previsto algumas obras

ao longo do trecho da BR-381. Essas obras começaram em agosto. Quem passar

pela  BR-381,  próximo  à  entrada  de  Carmópolis,  vai  identificar  uma  obra  em

andamento,  um viaduto,  com uma alça de acesso para a cidade,  facilitando para

quem está vindo em direção a Belo Horizonte e quem está indo em direção àquela

cidade. Esse viaduto vai ficar numa posição tal que terá condições de também fazer

uma ligação com uma obra de asfalto que já está sendo feita, criando outro acesso

para as cidades de Carmópolis e Passa-Tempo, que é ali pertinho, e de Itaguara, que

também  poderá  ser  beneficiada.  O  Projeto  de  Lei  nº  771/2011  está  sendo  lido
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atentamente por V. Exa., para que tenhamos consciência de toda sua inteireza. Essa

obra que está em andamento e que tem previsão de ser concluída até junho de 2013,

não é uma obra pequena, vai trazer um grande benefício. O Projeto nº 771/2011, ao

municipalizar um trecho, vai permitir que o próprio Município faça essa intervenção,

que faça essa ligação com a BR-381. São melhorias consideráveis, que vão atingir o

Município de Carmópolis, mas também Passa-Tempo e todos aqueles que transitam

diariamente pela BR-381.

Quero deixar esse registro sobre uma cidade que acompanho muito de perto. Gosto

da cidade e de sua gente. Todas as vezes em que lá estive, fui recebida com muito

carinho.  Acompanho as reivindicações da Prefeitura local e dos Vereadores. Essa

obra  do  viaduto,  recompõe  um  novo  acesso,  grande  desejo  da  população.  Essa

municipalização vai dotá-los de instrumentos para que possam melhorar isso.

Quero também dizer que, próximo a essa rodovia, há o interesse do Município em

construir  uma  unidade  de  saúde  de  pronto-atendimento.  Essa  intervenção,  que

poderá ser feita lá, beneficiará o Município. A UPA já está em processo de licitação.

Antes, existiu uma que teve de ser refeita porque a empresa desistiu de tocar a obra.

Então tanto  a  obra  do  viaduto,  do  novo acesso,  como essa municipalização  são

importantes,  pois  será  construída  uma UPA na  região,  o que também  facilitará  o

acesso não só dos moradores de Carmópolis, mas também dos de Passa-Tempo, de

cidades vizinhas, ou mesmo de quem está transitando na 381 e, porventura, precise

de um atendimento de urgência. A instalação da UPA é próxima a essa rodovia e da

entrada onde está sendo construído esse novo acesso. Parabéns a V. Exa. Quero

agradecer-lhe a gentileza do aparte.

O Deputado Gilberto Abramo* - Eu que agradeço, Deputada Luzia Ferreira.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Gilberto  Abramo.

Também gostaria de salientar o nosso encaminhamento pela aprovação da referida

matéria,  do  Deputado  Ivair  Nogueira.  Também  quero  dizer  a  V.  Exa.  que  tenho

representação política em Carmópolis. Aliás, sou um dos Deputados mais votados

também em Passa-Tempo, Desterro e Entre-Rios de Minas, cidades que compõem

aquele eixo.

Na rodovia  que liga  Passa-Tempo a  Desterro,  ainda falta  um trecho de ligação
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asfáltica, o que é motivo de muita expectativa das pessoas. Digo isso neste momento

porque, quando o projeto esteve na pauta, e está agora para ser apreciado, recebi a

visita do Prefeito eleito de Desterro, João Azzi, grande amigo. Ele representa o nosso

nome  e  trabalhamos  em  sua  campanha  para  Prefeito  em  Desterro.  Ele  veio  do

Democratas, nº 25, e nos perguntou sobre o projeto. Disse a ele que estaria presente

na discussão dele. Ao mesmo tempo, quero entender o que está sendo apreciado no

dia  de  hoje.  Por  isso  V.  Exa.,  ao  ler  o  projeto,  dá-nos  a  oportunidade  de  ter

conhecimento detalhado daquilo que estamos apreciando nesta Casa. Certamente,

agora ele está no gabinete,  com os Vereadores,  participando indiretamente  desta

nossa sessão.

Quero dizer que apresentarei um requerimento ao governo, solicitando prioridade

para que o complemento do trecho de asfalto passe por Desterro, indo até Entre-Rios

de Minas. E que ele seja feito com a maior brevidade. É uma obra importante, é um

trecho que vai desafogar o trânsito e interligar duas cidades históricas importantes, de

um caminho muito especial. A sensação que o povo de Desterro tem, ou tinha até

discutirmos a presente matéria, é de não haver a possibilidade de esse trecho ser

ligado imediatamente. Mas estou vendo que sim, e vai ligar a BR-381 e a BR-040.

É importante dizer isso porque, ao chegar a Carmópolis, vemos a placa “Capital, a

terra do tomate”, uma região de produtores, uma cidade respeitadíssima, onde tenho

iniciado  um  trabalho  como  Deputado  Estadual.  Não  tivemos  expressiva  votação

naquela  cidade,  mas  foi  uma  votação  satisfatória.  O  projeto  do  Deputado  Ivair

Nogueira, que concede ao Município um trecho da MG, dará ao Município, Deputado

Gilberto Abramo, a capacidade de modificar sua estrutura. Veja bem, V. Exa., que

venho de Campo  Belo  pela  Fernão Dias,  sendo que,  quando passo em frente  a

Carmópolis, vejo a entrada de um viaduto e, lá na frente, uma saída em que há um

tratamento  de  esgoto.  A  presente  matéria  é  realmente  importantíssima.  É  uma

matéria em que todos nós, membros desta Casa, e mesmo aqueles que não são

votados em Carmópolis, temos interesse, pelo bem que vai fazer a toda aquela gente,

e de forma não indireta, mas direta, beneficiando aqueles que vão para Desterro,

para Entre-Rios e, claro, Passa-Tempo.

Todo esse fluxo chega a um gargalo,  em Carmópolis,  e  V.  Exa.  não imagina a



1596
____________________________________________________________________________

dificuldade  que  é  transitar  na  cidade num  final  de  semana  de  muito  movimento.

Nesse projeto que estamos apreciando, V. Exa. tomou a sábia decisão de dirimir as

dúvidas e trazer  a matéria à clareza, ensejando o nosso debate.  Eu, como tenho

interesse  direto  na  região,  não  poderia  perder  este  momento  porque  não  sei  se

poderei  participar  da  continuação  desse  debate  hoje  à  tarde,  em  razão  de

compromissos assumidos.

Quero dizer  a V.  Exa.,  de todo o coração,  que este aparte nos dá o direito  de

mandar  um  recado  a  todas  as  pessoas  de  Carmópolis:  a  garantia  de  que

apresentaremos requerimento - aproveitando o trâmite dessa matéria - solicitando a

complementação da obra que liga Passa-Tempo a Desterro, e teremos todo o trecho

asfaltado de Desterro a Entre-Rios de Minas.

Meu caro Deputado Gilberto Abramo, não gostaria  de encerrar  minhas palavras

sem  deixar  um  recado  relativo  ao  que  ocorreu  nesta  Casa  e  que  talvez  os

telespectadores da TV Assembleia não tenham entendido, ficando perplexos com os

acontecimentos, com as acusações. Este Parlamento sempre será a Casa do debate.

Se  aqui  não  tivermos  oportunidade  de  debater,  estarão  tirando  de  nós  a  nossa

principal arma, o nosso principal objetivo. A palavra “parlamento”, do francês “parler”,

significa falar, discutir. Mas a nossa fala tem de ter um limite que não chegue a atingir

a honra e a vida das pessoas que aqui se encontram. Digo isso porque, no dia de

ontem, aqui  neste Plenário,  alguns companheiros  me perguntaram também se eu

havia me encontrado com o Deputado Délio Malheiros. E, ao dizer que não, recebi

como resposta que teriam um presente a entregar ao Délio, a fim de que fosse seu

porta-voz e o levasse ao Prefeito Marcio Lacerda. Disseram-me que era uma roupa

de babá. Notei que essa questão extrapolou o limite. Até que ponto vai a liberdade da

minha fala  para que não agrida,  diminua ou menospreze o meu companheiro  de

trabalho? Devemos respeitar as ideias uns dos outros.

V. Exa. é pastor de uma das igrejas mais respeitadas no Brasil e no mundo, e eu

pertenço  a  outra  denominação  religiosa.  Mas,  aqui  dentro,  embora  tenhamos

diferenças, nós nos respeitamos buscando ressaltar nossos pontos positivos. Talvez

possa me espelhar nas nossas diferenças a fim de fazer as coisas certas, observando

os exemplos de V. Exa.  Mas acho que a brincadeira feita  com o Deputado Délio
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Malheiros não deve repetir-se e, com isso, não quero dizer que concordo com tudo o

que o Délio disse em suas respostas. Acho que não havia necessidade de iniciar uma

brincadeira dessas porque sabíamos que seu final não seria bom. Não seria bom

como, de fato, não foi.

Quero,  na  qualidade de Vice-Líder  do  Bloco Transparência  e  Resultado,  deixar

essas palavras aos colegas e pedir desculpas ao povo de Minas Gerais porque o que

aqui ocorreu hoje não precisava ter acontecido. Nós podemos chamar a atenção sem

agredir a honra. Nós podemos chamar a atenção sem misturar as nossas liberdades,

conforme eu disse, a de V. Exa. e a minha. Eu estava engasgado para dizer essas

palavras e pedi a V. Exa. que me permitisse fazê-lo, porque, se eu não as dissesse

aqui hoje e saísse por aquela porta, talvez eu me sentisse um pouco como covarde.

Pena que neste momento não temos o Plenário da forma que estava no momento em

que  tudo  aconteceu.  O  importante,  Deputado  e  pastor  Gilberto  Abramo,  é  nós

preservamos a nossa liberdade, respeitando a do semelhante. Eu tenho a minha, mas

respeito a do semelhante.

É lamentável o que aqui aconteceu. Temos de nos limitar às brincadeiras de um

Deputado com outro, para que não se repitam os fatos ocorridos nesta manhã, que se

consubstanciaram  em  prejuízo  -  prejuízo,  repito,  de  matérias  importantes  que

tínhamos  para  apreciar  ainda  nesta  manhã  e  início  de  tarde  e  que  não  foram

apreciadas por esses motivos.

Quero dizer dessa minha preocupação, solicitar que o fato não aconteça novamente

e parabenizar e agradecer V. Exa. por ter permitido que este parlamentar pudesse,

dentro do prazo, deixar esse recado. Agora vou mais leve, com a consciência mais

tranquila, porque disse ainda no dia de hoje aquilo que queria ter dito. Muito obrigado,

Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo* - Realmente, são fatos que nos entristecem, mas

peçamos a Deus que todos tenham senso de responsabilidade.

O  Deputado  Bosco  (em  aparte)*  -  Prezado  Deputado  Gilberto  Abramo,

primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse seu discurso

e ponderações sobre o Projeto de Lei nº 771, que trata da transferência de domínio

de parte da rodovia MG-270 para o Município de Carmópolis. Tenho certeza absoluta
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de  que  o  autor  da  proposta,  Deputado  Ivair,  certamente  fez  essa  proposição

atendendo às lideranças ou ao Prefeito de Carmópolis. Mas a mesma situação desse

Município com certeza ocorre em centenas de outras cidades em Minas, pois vivemos

num Estado de dimensão continental, com 853 Municípios. E a grande maioria deles

é cortada ou margeada por rodovias estaduais e federais.

É  muito  comum  Prefeitos,  Vereadores  ou  até  mesmo  segmentos  empresariais

manifestarem o desejo da transferência de domínio desses trechos - ora do governo

estadual,  ora do governo federal  -  para os  Municípios, tendo em vista que essas

cidades se desenvolveram, cresceram e foram abrangendo essas estradas. Mas há

que  se  observar,  Deputado  Gilberto  Abramo,  que,  de  acordo  com  a  legislação

estadual, há um certo limite às margens dessas rodovias, de domínio ora do Estado

ora do governo federal. É a área de domínio, a área de segurança, normalmente de

15  metros  de  um  lado  e  igual  medida  do  outro.  Com  a  municipalização  desses

trechos e por estar em domínio do Município, muitas pessoas, às vezes, acham-se no

direito de se apossear dessa faixa de domínio.

Aproveito a oportunidade para chamar à reflexão não só o Deputado autor, mas

também  o  Prefeito  de  Carmópolis,  para  que  tenham  esse  cuidado,  porque,  no

momento em que ocorrer essa transferência de domínio, será preciso que haja um

planejamento  para  utilizar  essas  margens  de  segurança que  existem  ao  lado  da

rodovia.  Será  preciso  uma  destinação  de  interesse  público,  e  não  de  interesse

comercial. Que essas margens de parte dessa rodovia que ora está em discussão e

de outras que terão seus domínios transferidos para outros Municípios possam ser

utilizadas para ampliação daquela via que, por estar passando por domínio municipal,

vai se transformar em avenida, para que possamos ter a oportunidade de um trânsito

mais fluente e, acima de tudo, com mais segurança para os pedestres.

Nós de Araxá temos duas rodovias que passam pelas margens da nossa cidade.

São  rodovias  importantes,  que  estão  no  domínio  do  Estado  e  que  são

cuidadosamente zeladas pelo DER-MG. Sabemos que nesse caso de Araxá há um

desejo muito  grande de que  essas  rodovias  sejam municipalizadas.  Mas  há uma

preocupação desse Deputado com relação à utilização, se assim forem destinadas ao

Município, da metragem de 15m de um lado e do outro. Precisamos aproveitar isso



1599
____________________________________________________________________________

para transformar essa vias em grandes avenidas, que nos permitam um corredor de

chegada e saída da cidade com segurança, sobretudo com segurança voltada para o

pedestre.

Encerrando a nossa participação, Deputado Gilberto Abramo, gostaria de dizer que

hoje  tivemos  a  satisfação  de participar  de  uma pequena  parte  de  um  evento  da

Associação  dos  Municípios  de  Minas  Gerais,  a  AMM,  que  está  contando  com  a

maioria dos Prefeitos que foram eleitos e que vão iniciar os seus trabalhos a partir do

ano que vem. Hoje está acontecendo esse encontro aqui na capital, com o objetivo

muito interessante de preparar esses prefeitos, politicamente e administrativamente,

para que eles possam assumir os seus Municípios com conhecimento de causa.

Caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, entendemos que, dos grandes desafios para

esses  Prefeitos,  o  primeiro,  é  claro,  foi  ganhar  a  eleição,  mas  o  segundo  será

administrar bem os seus Municípios. Deixo os nossos cumprimentos à AMM, ao seu

Presidente Ângelo Roncalli, por estar propiciando aos Prefeitos que foram reeleitos e

aos que vão iniciar os seus mandatos a partir do ano que vem a oportunidade de

conhecer  melhor  a  situação  administrativa,  conhecendo  melhor  as  questões  do

governo do Estado.

Caro  Deputado  Gilberto  Abramo,  muito  obrigado  por  nos  ter  concedido  a

oportunidade do aparte. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Está esgotada a hora destinada a esta

reunião.

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 24/2012, uma vez que permaneceu

em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de

logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/10/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco  e  Rômulo  Viegas  (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 dispensa a leitura

da ata da reunião 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 registra a

presença de estudantes participantes do Parlamento Jovem de 2012, de monitores da

PUC Minas e de representantes das Câmaras Municipais  de Belo Horizonte e de

Carandaí.  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 1.670/2012 na

forma  de  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.775/2011  e  de  requerimentos  (relator:

Deputado  André  Quintão).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação, é aprovado requerimento dos Deputados André Quintão e Carlin Moura em

que solicitam seja realizado debate público conjunto com a Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social sobre o tema "Conselho tutelar e Sipia Web: um desafio

a  ser  enfrentado  por  uma  infância  e  juventude  protegidas",  por  ocasião  do  Dia

Nacional  do  Conselho  Tutelar.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Bosco - Duarte Bechir - Fred Costa.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Romel Anízio, membros da



1601
____________________________________________________________________________

supracitada Comissão. 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 a proposta de revisão do PPAG-2012-2015, exercício 2013, no âmbito da

Rede  de  Desenvolvimento  Rural  e  do  Programa  Cultivar,  Nutrir  e  Educar.  A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.

Jacqueline  Míriam  Maciel  Junqueira,  Gerente  do  Programa  Estruturador  Cultivar,

Nutrir e Educar da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa -;  e os Srs. Felipe Passos, Assessor de Gestão Estratégica e Inovação da

Seapa,  representando  Paulo  Afonso  Romano,  Secretário  Adjunto  e  Gerente  do

Programa Estruturador Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo; Rodrigo Ferreira

Matias,  Superintendente  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  da  Seapa;  Edmar

Gadelha,  Subsecretário  de  Agricultura  Familiar  da  Seapa;  José  Ricardo  Ramos

Roseno,  Gerente  do  Projeto  Adequação  Socioeconômica  e  Ambiental  de

Propriedades  Rurais  da  Seapa;  Lucas  de  Oliveira  Scarascia,  Superintendente  de

Gestão do Mercado Livre do Produtor da Seapa; Vilson Luiz da Silva, Presidente da

Fetaemg, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, como autora

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Estão

presentes, neste momento, os Deputados André Quintão, Rogério Correia e Adelmo

Carneiro Leão, e retiram-se a Deputada Liza Prado e os Deputados Fabiano Tolentino

e Romel Anízio. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

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

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Liza Prado.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às  9h8min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Paulo Lamac e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar  proposições  da  Comissão  e  que  a  parte  da  reunião  destinada  a  ouvir

convidados foi cancelada e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

das Sras. Eliana Piola, Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres

(23/8/2012);  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão

(6/9/2012);  Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora Pública-Geral  em exercício

(11/9/2012);  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de

Relações Institucionais (9/11/12); Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de

Casa Civil  e de Relações Institucionais (15/11/2012);  Andréa Abritta Garzon Tonet,

Defensora Pública-Geral; e dos Srs. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de

Estado de Saúde; Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Breno

Henrique Avelar de Pinho Simões, Secretário de Estado Adjunto de Saúde (15/11/12).

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 777/2011, no 2º turno, do qual

designou como relator o Deputado Duarte Bechir. 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 3.401/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados Paulo Guedes em que solicita seja realizada audiência

pública no Município de São João das Missões para discutir questões de segurança e

a atuação da Funai, da Sesai, da Funasa e da Conab, tendo em vista os problemas

enfrentados  pelas  famílias  indígenas  com  a  seca,  a  escassa  condição  de

saneamento, a pobreza e outros problemas causados pela falta de infraestrutura; do

Deputado  Durval  Ângelo  (4)  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas  da  34ª  Reunião  Extraordinária  desta  aos  Juízes  titulares  das  Varas

Agrárias  Estadual  e  Federal;  em  que  solicita  sejam  encaminhados  ao  Deputado
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Federal Paulo Teixeira e a todos os Deputados Federais por Minas Gerais pedidos de

providências  para  que  aprovem  a  emenda  que  torna  obrigatória  a  realização  de

audiência  prévia  sempre  que seja  determinada reintegração de posse em conflito

agrário e urbano; em que solicita seja realizada visita à Cadeia Pública do Município

de São João da Ponte  e  audiência  pública  na  região  para obter  esclarecimentos

sobre a situação em que se encontram os quilombolas presos em função de conflitos

agrários na região de Brejo dos Crioulos; em que solicita seja encaminhado do Diretor

da  TV  Assembleia  pedido  de  providências  para  a  cobertura  do  julgamento  dos

mandantes do massacre de Felisburgo, a ser realizado em 17 de janeiro de 2013,

inclusive  com imagens das  audiências  e  das  visitas  feitas  por  esta  Comissão ao

Município, desde a época dos fatos; dos Deputados Durval Ângelo, Rogério Correia e

Adelmo Carneiro Leão (3)  em que solicitam seja realizada audiência pública para

discutir a situação da judicatura atualmente realizada pela Vara Agrária Estadual de

Minas Gerais e pela Vara Agrária Federal; em que solicitam sejam encaminhados ao

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  as  notas  taquigráficas  da  34ª  Reunião

Extraordinária  desta  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  avalie  a

possibilidade  de  desapropriação  da  área  onde  se  localiza  o  acampamento  Terra

Prometida, em Felisburgo, na forma da Lei nº 4.132, de 1962; em que solicitam sejam

encaminhados ao Secretário de Estado de Defesa Social as notas taquigráficas da

34ª Reunião Extraordinária e pedido de providências para evitar violência e novas

ameaças entre proprietários de terras e moradores do acampamento Terra Prometida,

no  Município  de  Felisburgo;  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater a operação da Polícia Militar realizada no

Edifício Maleta, em Belo Horizonte, no dia 9/11/12; do Deputado Fred Costa em que

solicita  seja  realizada audiência  pública  para  discutir  a  situação  das  180  famílias

retiradas no Residencial  Saint Martin,  no Bairro Santa Tereza, 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, 22 de novembro de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente.
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Gustavo

Perrella, Ulysses Gomes e Hélio Gomes (substituindo o Deputado João Vítor Xavier,

por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  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, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.093/2012  (Deputado  Ulysses  Gomes);  2.318/2011

(Deputado Tiago Ulisses); e 3.522/2012 (Deputado Gustavo Perrella), no 1º turno; e

Projetos de Resolução nºs 3.558, 3.560, 3.562, 3.563, 3.567 e 3.570/2012 (Deputado

Tiago Ulisses); 3.559, 3.566 e 3.569/2012 (Deputado João Vítor Xavier); 3.561, 3.564

e  3.571/2012  (Deputado  Romel  Anízio);  3.565  e  3.568/2012  (Deputado  Gustavo

Perrella),  em  turno  único.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário.  Os Projetos de Lei  nºs 1.598/2011 e 2.818,  2.848, 3.071,

3.085  e  3.213/2012  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  Presidente  da

Comissão  por  haverem  sido  apreciados  em  reunião  anterior.  Após  discussão  e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

2.669/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, e a

Emenda nº 6, e pela rejeição da Emenda nº 5 (relator: Deputado Ulysses Gomes).

Suspende-se a reunião. Às 14h46min são reabertos os trabalhos com a presença dos

Deputados  Zé  Maia,  Ulysses  Gomes,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Carlos  Pimenta

(substituindo o Deputado Gustavo Perrella, por indicação da Liderança do PDT). O

Projeto de Lei  Complementar  nº 24/2012 e os Projetos de Lei  nºs 3.452,  3.461 e

3.538/2012 são retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por
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não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto  de  Resolução  nº  3.529/2012,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.

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

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

e para a reunião extraordinária do dia 22/11/2012, às 14 horas, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Sargento Rodrigues - Antônio Carlos Arantes -

Ivair Nogueira.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Carlos Pimenta, Pompílio Canavez e Celinho do Sinttrocel, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada

Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta. 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

3.106/2012,  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 3.791/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

Presidente  passa  a  direção  dos  trabalhos  ao  Deputado  Carlos  Pimenta  para

apresentar requerimentos de sua autoria. São recebidos pelo Presidente, para serem

apreciados em reunião posterior, requerimentos da Deputada Rosângela Reis em que

solicita  sejam  realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para:  conhecer  a  política
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pública de atração de investimentos para Minas Gerais executada pela Agência de

Promoção de Investimentos de Minas Gerais e debater seus reflexos na geração de

empregos e na qualificação de mão de obra;  e debater  o impacto que a Medida

Provisória nº 579/2012 produz nas condições de renovação de concessões do setor

elétrico e na geração de trabalho e renda no Estado, bem como seus reflexos nas

relações trabalhistas e na qualificação de mão de obra. A Deputada Rosângela Reis

retoma a direção dos trabalhos. Ato contínuo, são submetidos a votação e aprovados,

cada um por  sua vez,  requerimentos  do  Deputado Celinho do Sinttrocel  em que

solicita: seja realizada audiência pública para discutir o projeto que prevê o acordo

coletivo  especial;  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  condições  de

saúde do trabalhador no Estado, em comemoração ao Dia Mundial em Memória das

Vítimas  de  Doenças  e  Acidentes  do  Trabalho;  e  seja  encaminhado  ofício  aos

Deputados Federais pelo Estado de Minas Gerais, solicitando apoio na aprovação do

Projeto  de  Lei  nº  3.592/2012,  do  Senador  Paulo  Paim,  que  dispõe  sobre  a

regulamentação do exercício da profissão de comerciário. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Ulysses Gomes - Fabiano Tolentino.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Comissão Nacional da Verdade e o Conselho Estadual de

Defesa  dos  Direitos  Humanos  pela  parceria  na  recuperação  de  documentos  do

período da ditadura militar  (Requerimento nº  3.776/2012, do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Mário Magalhães pela publicação do livro “Marighella -

O Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo” (Requerimento nº 3.788/2012, do Deputado

Celinho do Sinttrocel);
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de aplauso aos policiais militares lotados no 18º e no 39º BPMs, na 2ª Companhia

Rotam,  no  Grupamento  Ostensivo  de  Trânsito,  no  Gate,  no  Batalhão de Rádio  e

Patrulhamento  Aéreo  e  na  2ª  Companhia  BPE  que  atuaram  na  operação  que

culminou  na  prisão  de  dois  indivíduos  e  na  apreensão  de  armas  em  Contagem

(Requerimento nº 3.805/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o Sr. João Euzébio Cruz, Chefe do 17º Departamento de

Polícia Civil, de Pouso Alegre, pelos serviços que vem prestando à região na área de

segurança  pública  (Requerimento  nº  3.806/2012,  da  Comissão  de  Segurança

Pública);

de  aplauso  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pela

autorização de abertura  de  concurso  público  para  provimento  de  3.975 vagas na

Polícia  Militar  e  no  Corpo de  Bombeiros  Militar  (Requerimento  nº  3.809/2012,  da

Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com a Sra. Yara Tupinambá, autora do mural “Da Descoberta do

Brasil  ao Ciclo Mineiro do Café”, transferido recentemente para o Espaço Político-

Cultural Gustavo Capanema (Requerimento nº 3.811/2012, da Comissão de Cultura);

de aplauso aos policiais empenhados no combate aos jogos de azar no Município

de Juiz de Fora, lotados na 6ª Delegacia de Polícia - 1ª Delegacia Regional de Juiz de

Fora (Requerimento nº 3.816/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso à Sra. Valéria da Silva Rodrigues, Juíza da Vara Infracional da Infância e

Juventude  da  Comarca  de  Belo  Horizonte,  por  ser  uma  das  idealizadoras  do

Programa Oportunidade Legal - OLÉ -, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça

(Requerimento nº 3.820/2012, da Comissão de Administração Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ATA

ATA DA 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/11/2012

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução dos Hinos da Itália e do Brasil - Palavras

do Secretário Agostinho Patrus Filho - Entrega de título - Palavras da Sra. Silvana

Rizzioli - Palavras do Vice-Governador do Estado - Apresentação musical - Palavras

do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Braulio Braz - 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 da ata da reunião anterior.

Ata

-  O Deputado Braulio  Braz,  2º-Secretário  “ad hoc”,  procede à leitura  da ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega à Sra. Silvana Rizzioli do título de

Cidadã  Honorária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  concedido,  a  requerimento  do

Deputado Agostinho Patrus Filho, pelo Governador do Estado, por meio de decreto de

28/2/2011, publicado no “Diário do Executivo” em 1º/3/2011.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho,

Vice-Governador do Estado, representando o Governador Antonio Anastasia; a Exma.

Sra. Silvana Rizzioli, Presidente da União Brasileira para a Qualidade e Diretora da

Associação  Cultural  Ítalo-Brasileira  de  Minas  Gerais;  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Gil
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Pereira,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e

Mucuri e do Norte de Minas; a Exma. Sra. Maria Pia Calisti, Consulesa da Itália em

Belo Horizonte; e os Exmos. Srs. Ayres Mascarenhas, Secretário Municipal Adjunto

de  Trabalho  e  Emprego  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Prefeito  Municipal,

Marcio Lacerda; Olavo Machado Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do

Estado de Minas  Gerais  -  Fiemg -;  Roberto Fagundes,  Presidente  da  Associação

Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas -; e Deputado Agostinho Patrus Filho,

Secretário de Estado de Turismo e autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  dos  Exmos.  Srs.  e  Sras.  Marco  Mazzu,

Presidente da Fiat Industrial América Latina; Alfredo Leggero, Diretor Industrial, Cládio

Demaria, Diretor de Engenharia, Mário Bório, Diretor de Recursos Humanos, Diretor

Paolo  Ferreiro,  todos  da  Fiat  Chrysler;  Norberto  Klein,  Diretor  da  Mopar  para  a

América  Latina;  Adauto  Duarte,  Diretor  de  Relações  Trabalhistas  e  Presidente  da

Fundação  Fiat;  Marco  Borba,  Diretor  Comercial  e  de  Markentig  da  New Holland

Construções; Cleivson Moura, Diretor de Peças e Serviços da CNH; José Eduardo

Lima  Pereira,  Presidente  da  Casa  Fiat  Cultura;  Prof.  Djalma Francisco  Carvalho,

representando  o  Reitor  da  PUC  Minas,  D.  Joaquim  Guimarães;  Sérgio  Cavalieri,

Conselheiro do Grupo Asamar; ex-Senador Arlindo Porto; Beth Pimenta, Diretora da

ACMinas; Giacomo Regaldo, Presidente da Câmara Italiana; Magno Braz, Diretor da

Fundação  Tourino;  Delson  Tolentino,  Vice-Presidente  da  Mendes  Júnior;  Oswaldo

Borges, Presidente da Codemig; Piero Porporato, Diretor da Fiat/Crysler; e do Diretor

desta  Assembleia,  Prof.  Antônio  Geraldo  e  família;  e  ex-Deputada  Maria  Elvira,

Presidente da Acer - Associação das Caminhantes da Estrada Real.

Na oportunidade,  gostaríamos  de  fazer  a  leitura  de  menagem enviada  pelo  Sr.

Cledorvino Belini, Presidente da Fiat Chrysler para a América Latina. (- Lê:)

“Estimada Silvana, a justa e merecida homenagem que a Assembleia Legislativa lhe

presta na noite de hoje é o reconhecimento de uma trajetória de trabalho sério e

dedicado ao desenvolvimento de Minas Gerais. Por essa razão, ninguém melhor que

você  para  merecer  o  honroso  título  que  o  povo  mineiro,  por  meio  de  seus
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representantes, hoje lhe confere. Na verdade, Silvana, pelo seu amor à nossa gente,

pelo seu compromisso com a nossa comunidade, você já é cidadã mineira há muito

tempo!  Recebam,  então,  você  e  o  meu  querido  amigo  e  companheiro  Valentino

Rizzioli, o meu abraço e a amizade de sempre.”

Também  temos  em  mãos  mensagens  que  nos  foram  enviadas  pelo  Exmo.  Sr.

Deputado Fábio Cherem, e pelas Exmas. Sras. Angela Gutierrez, do Instituo Cultural

Flávio  Gutierrez;  e  Dorothea  Werneck,  Secretária  de  Estado de  Desenvolvimento

Econômico, por meio das quais cumprimentam o Secretário Agostinho Patrus pela

brilhante iniciativa e, naturalmente, a nova mineira Silvana Rizzioli.

Permita-me,  Deputado João Leite,  fazer  um registro  que achei  curioso.  Nome -

Odete Fonseca Pena; cargo - vizinha, amiga; instituição - espiritual do coração.

Execução dos Hinos da Itália e do Brasil

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Itália e, a seguir, o Hino

Nacional, que serão interpretados pelo baixo Lukas d'Oro.

- Procede-se à execução dos hinos.

Palavras do Secretário Agostinho Patrus Filho

Senhoras  e  senhores,  boa  noite.  Permitam-me  cumprimentar,  os  Exmos.  Srs.

Deputado João Leite,  que preside esta reunião e aqui representa o Presidente da

Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-

Governador do Estado de Minas Gerais, representando neste ato o Governador do

Estado,  Antonio  Anastasia;  a  nossa homenageada  Silvana Rizzioli,  Presidente  da

União  Brasileira  para  a  Qualidade  e  Diretora  do  Instituo  de  Competências

Empresariais  da  Fiat;  Gil  Pereira,  Secretário  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, lembrando que Montes Claros vai receber

uma fábrica da CNH, pela qual o Deputado tem tanto lutado e trabalhado; a Sra.

Maria  Pia  Calisti,  Consulesa  da  Itália  em  Belo  Horizonte;  Ayres  Mascarenhas,

Secretário Municipal, aqui representando o Prefeito Marcio Lacerda; Olavo Machado,

Presidente  da  Fiemg;  Roberto  Fagundes,  Presidente  da  Associação  Comercial  e

Empresarial de Minas; o Deputado Braulio Braz, que também nos honra com sua

presença; os Srs. Valentino Rizzioli, Presidente da Case New Holland para a América

Latina, em cuja pessoa cumprimento todos os colaboradores dessa empresa aqui
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presentes; Marco Mazzu, Presidente da Iveco Latin América, em cuja pessoa saúdo

os  diretores  e  todos  os  colaboradores  da  Iveco aqui  presentes;  Alfredo Leggero,

Diretor Industrial da Fiat Chrysler, em cuja pessoa saúdo os demais diretores aqui

presentes;  Arlindo Porto,  ex-Vice-Governador,  ex-Senador e ex-Vice-Presidente da

Cemig;  Oswaldo  Borges  da  Costa,  Presidente  da  Codemig;  Giacomo  Regaldo,

Presidente  da  Câmara  Ítalo-Brasileira,  e  Mário  Araldi,  seu  Vice-Presidente;  José

Eduardo de Lima Pereira, Presidente da Casa Fiat de Cultura; Pietro Sporteli, em cuja

pessoa saúdo todos os descendentes e empresários aqui presentes; o Claudio e o

Fabio, filhos da Dra. Silvana e do Dr.  Valentino, também presentes; e o Lucca, a

Marina, a Giulia e a Laura, netos da Silvana e do Valentino.

Quero dizer da alegria de estarmos aqui nesta noite, da felicidade de vermos que a

Dra. Silvana Rizzioli  traz a esta Casa tantos e tantos amigos para homenageá-la.

Juntos, viveremos este momento importante em que ela receberá o título de Cidadã

Honorária de Minas Gerais.

A história de Silvana Rizzioli, nossa ilustre homenageada nesta noite, é capaz de

nos  trazer  muitos  encantamentos,  seja pelo  seu profissionalismo e  seu senso de

cidadania, seja pela sua polidez, cultura e pelo modo sereno de enxergar a vida. E

nessa rica história,  o  que parece não ter  faltado foi  coragem. Segundo o  ativista

político americano Martin Luther King, “devemos construir diques de coragem para

conter  a  correnteza  do  medo”.  No  caso  de  Silvana  Rizzioli,  esses  diques  foram

construídos de maneira muito sólida, de modo tão substancial e robusto que, aos 22

anos, recém-formada em Administração de Empresas e recém-casada com Valentino

Rizzioli, ela chegou a Belo Horizonte, acompanhando seu esposo que vinha para as

terras  mineiras com o objetivo de adquirir  a  primeira fábrica da Fiat  em Minas, a

fábrica de tratores da Fiat Allis. Era o ano de 1969 e eles foram os primeiros italianos

enviados pelo grupo ao País a fixar residência em Minas. Naquele ano, uma nova

realidade  despontou  para  Silvana.  Ela  experimentou  a  curiosidade  inicial  que

certamente a fez olhar para o mapa do Brasil e localizar o destino para o qual iria.

Depois,  experienciou  a  chegada  a  Belo  Horizonte,  ao  desconhecido,  a  Capital

mineira.

A Dra. Silvana Rizzioli  descobriu nossas minas gerais,  nossos belos  horizontes,
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nossas riquezas, o patrimônio histórico e cultural, a natureza, as tradições, sabores,

cores  e,  sobretudo,  a  hospitalidade  do  nosso  povo  e  as  características  da

mineiridade.  Descobriu  o  que  ela  chama  de  mar  verde  de  Minas  Gerais,  as

montanhas e colinas que emolduram o Estado e que sempre a comovem; descobriu a

religiosidade de nosso povo manifestada nas igrejas, nas procissões, nas semanas

santas,  nas  ladeiras  de  Minas  Gerais;  descobriu  o  sossego  e  o  contato  com  a

natureza na sua morada no Belvedere, de onde se pode ver um belo pôr do sol, e

também na sua fazenda em Paraopeba.

Foram  muitas  as  novidades,  mas,  sem  dúvida  alguma,  também  diversos  os

desafios. A começar pela aprendizagem do português, passando pela distância, pela

saudade de seus familiares, amigos, comida típica e de sua querida Torino, capital e

maior cidade da região do Piemonte e efetivamente a quarta maior cidade do seu

país, cercada pelos Alpes e pelos morros do Monferrato, banhada por três grandes

rios. A Torino industrial, pulsante, artística.

Os  desafios,  com  coragem,  foram  sendo  superados,  e  todas  as  descobertas

referentes a Minas Gerais a encantaram. Ela também provocou encantamento nos

mineiros.  Em  1989,  ingressou  na  Fiat  Automóveis,  responsável  por  receber  os

italianos que aqui chegavam e pela área de desenvolvimento de recursos humanos.

Dedicou-se  às  áreas  de  educação  e  cultura,  formação  e  aprimoramento,  que

trouxeram importantes avanços e se consolidaram no Centro de Competências da

Fiat Automóveis, que possibilita a formação de número expressivo de pessoas, e no

Instituto  de  Competências  Empresariais.  Em  cada  área  sobre  a  qual  teve

responsabilidade, em cada cargo ocupado,  exerceu suas funções com excelência,

porque o estudo sempre foi primordial para Silvana Rizzioli. Procurou nessas funções

sempre estreitar os laços entre mineiros e italianos.

São Francisco de Assis dizia: “Comece fazendo o que é necessário, depois, o que é

possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível”. Silvana Rizzioli, com sua

grande vontade pelo fazer, demonstra nas suas ações a veracidade dessa afirmação.

Suas iniciativas já lhe valeram o Prêmio de Excelência Empresarial, concedido pela

Fiemg, e também o título de Cidadã Honorária de Belo Horizonte, entre outros. A

Silvana Rizzioli, além da vida profissional, mas não menos dedicada: a Silvana que
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gosta de curtir a casa de campo, a natureza, os cachorros, a jardinagem e também de

aproveitar cada nova fase dos netos Lucca, Marina e as gêmeas Giulia e Lara, que

completaram a família e certamente ampliam os vínculos com o nosso país e o nosso

Estado. Importantes também na vida de Silvana são o companheirismo e a parceria

de seu marido Valentino Rizzioli, o engenheiro, o cidadão mineiro já reconhecido por

esta Casa, Presidente da Case New Holland para a América Latina e Vice-Presidente

da Fiat do Brasil, que conta com uma grande mulher, que, nesta cerimônia, também

se torna a mais nova cidadã mineira.

Silvana se lembra com saudades da querida Itália, para onde vai no mínimo quatro

vezes  ao ano para se  encontrar  com sua mãe Ada,  que,  aos 96 anos  de idade,

esbanja  lucidez,  e  para  visitar  os  irmãos  Aldo  e  Piero,  cunhadas  e  sobrinho.

Certamente, tem grande afeto por Minas Gerais e por Belo Horizonte, onde nasceram

seus filhos Claudio e Fabio, e também grande consideração e vínculo com o Estado

que a acolheu e que já imprimiu suas características no modo de viver de Silvana e

de sua família: a simplicidade e generosidade, o apreço às amizades e a discrição.

A solidariedade é também característica da personalidade de nossa homenageada.

Ao conviver nos últimos anos com a comunidade italiana, com os colaboradores do

Grupo Fiat,  lideranças empresariais,  escuto sempre relatos sobre a generosidade,

característica  marcante  da  homenageada.  Sei  que  cada  um  dos  presentes  aqui

também tem  exemplos  dessa solidariedade  da Dra.  Silvana.  Quero  aqui  trazer  o

exemplo da minha família. Ao atravessarmos, há alguns anos, momentos de dor pela

perda de meu pai e minha mãe em curto espaço de tempo, vivenciamos o apoio, a

amizade,  o carinho de Silvana e Valentino Rizzioli,  que em vários  momentos nos

orientaram,  aconselharam  e,  dessa  forma,  nos  revigoraram.  Logo,  nossa

homenageada é notável não só pelo seu trabalho e dedicação, mas também por sua

solidariedade e amizade.

Por tudo isso, finalizo minhas palavras citando Vinícius de Morais: "A vida é a arte

do  encontro".  A vida  da  Silvana  Rizzioli  é  também  uma  história  de  um  grande

encontro  com Valentino,  com  Minas  e  com  nosso povo,  um encontro  afetuoso  e

frutífero. Estamos alegres por tê-la como concidadã, como mineira. Muito obrigado.
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Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Deputado João Leite, representando o Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa,  fará a entrega do título de Cidadã

Honorária do Estado de Minas Gerais à Sra. Silvana Rizzioli, passando-lhe o diploma

às mãos. O título a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do

Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do

decreto de 28/2/2011 e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, concede à Sra. Silvana Rizzioli o título de Cidadã Honorária do Estado de

Minas  Gerais,  em  reconhecimento  a  sua  relevante  contribuição  para  o

desenvolvimento  socioeconômico  do  Estado,  na  área  de  intercâmbio  cultural  e

profissional entre o Brasil e a Itália”.

O  Sr.  Presidente  -  Convido  o  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho  para  me

acompanhar, assim como o sempre Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, nosso Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras da Sra. Silvana Rizzioli

Agora, aguenta coração. Estou muito emocionada.

Cumprimento  as  autoridades  presentes;  as  autoridades  componentes  da  Mesa;

esta honrada Mesa, na pessoa do Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Dr.

Alberto  Pinto  Coelho,  e  o  Deputado João  Leite,  representando o  Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa. Faço um agradecimento especial às

palavras maravilhosas do nosso querido amigo, Secretário Agostinho Patrus Filho,

que  me  deixaram  tão  comovida  que  agora  sinto  dificuldade  para  falar,  ao

cumprimentar toda a família. Muito obrigada.

Queridos  colegas,  colaboradores,  amigos,  familiares,  senhoras  e  senhores,  boa

noite. Quero expressar o sentimento de imensa gratidão por estar aqui, junto a todos

vocês,  nesta  cerimônia  que  me  enche  de  grandes  emoções,  como  todos  já

perceberam. Sinto uma variedade de emoções hoje, difíceis de explicar em palavras.

Acho importante descrever algumas dessas emoções. Neste exato momento, se eu

fosse estabelecer uma ordem para elas, a primeira seria a felicidade.

Receber  o  título  de  Cidadã  Honorária  de  Minas  Gerais  representa  uma  das
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conquistas mais significativas de toda a minha vida. Este reconhecimento é um marco

fundamental que coroa, de forma esplêndida, a minha vinda para o Brasil e a minha

permanência neste país. É um reconhecimento maravilhoso, que me faz sentir mais

integrada com o Brasil e, em especial, com a minha amada Minas Gerais, com toda

sua beleza e seu esplendor.

Sou italiana, formada em administração de empresas, e vim para o Brasil no início

dos  anos 70,  acompanhando meu marido Valentino,  o  primeiro  executivo  da  Fiat

italiana em Minas Gerais, que tinha como objetivo inaugurar a primeira fábrica da Fiat

no Estado, a fábrica de tratores Fiat Allis. Trabalhamos muito desde que chegamos.

Queríamos nos integrar às pessoas, ao idioma, ao jeito mineiro de ser. E devo dizer

que  nós  nos  sentimos  em  casa  muito  rapidamente.  Que  descoberta  deliciosa  a

riqueza, o patrimônio histórico da cidade e da região, a música, as tradições, o rigor e

a doçura da mineiridade, a natureza das Gerais, os poetas, os autores, os cheiros

(um deles o do capim meloso), as cores e a amabilidade das pessoas. O mineiro tem

um jeito muito parecido com o dos italianos de Turim, minha região: é um "jeitim" de

falar pouco, de escutar muito, de agir com decisão. De ter simplicidade e elegância,

humildade e coragem, modéstia e garra, tudo ao mesmo tempo.

A  interação  com  as  pessoas  foi  muito  importante  para  o  nosso  crescimento

profissional  e,  principalmente,  pessoal.  Eu prezo muito todas as pessoas que me

acompanharam nestes mais de 35 anos de trabalho e dedicação. Prezo as pessoas

presentes  e  aquelas  que  partiram  com  grande  saudade,  com  grande  admiração.

Passei mais tempo da minha vida no Brasil  do que na Itália.  Quando vim para o

Brasil, deixei para trás as minhas atividades, para enfrentar novos desafios; a família,

para  criar  um  novo  núcleo  familiar  estendido;  e  os  amigos  da  Itália,  para  me

relacionar com toda esta multidão de amigos brasileiros. Esta mandala maravilhosa

de relacionamentos e de amizades.

Hoje, pensando nos desafios profissionais que enfrentei e, especialmente, em como

os  superei,  percebo  que trilhei  um caminho que me orgulha  e  que  me motiva  a

continuar ainda mais.

Vocês não sabem como sinto orgulho de ter acompanhado tão de perto, em todos

estes anos, um dos empreendimentos mais significativos para italianos, mineiros e
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brasileiros: a construção da fábrica de tratores da Fiat em Contagem, de onde saíram

os famosos tratores Fiat Allis, hoje Case New Holland; e a inauguração da fábrica de

automóveis da Fiat em Betim, em 1976, um projeto tão importante para a história da

união entre Minas e Itália, gerando a maior montadora de automóveis do Brasil e uma

das maiores do mundo.

Lembro-me, aliás, de quando escolheram o terreno de Betim, porque acompanhei

um grupo de engenheiros italianos que sobrevoaram a região. Naquele momento,

eles foram convidados para um almoço e falaram: “A fábrica da Fiat Automóveis será

justamente aqui em Betim”.

Foram momentos extraordinários e de muito trabalho. Pouco depois da inauguração

da fábrica, eu e Valentino passamos um período de alguns anos nos Estados Unidos,

onde pude me dedicar bastante aos estudos. Voltamos em meados de 1985, desta

vez para São Paulo. Enquanto Valentino cuidava da fusão da Fiat Allis com a Ford

New  Holland,  eu  trabalhava  no  processo  de  fusão  da  Pirelli  com  a  Tropical,  a

Armstrong e  a  japonesa Bridgestone.  Foi  um período muito  interessante,  em que

pude  conhecer  os  modelos  de  gestão  e  a  atuação  das  empresas  americanas,

japonesas e outras. Aprendi muito, especialmente com o modelo enxuto de produção

japonês. Durante todo esse tempo fora de Minas Gerais, entendi na sua plenitude o

significado da palavra saudade. Percebi como me sentia atraída por Minas e como eu

tinha uma relação muito forte com a cidade de Belo Horizonte, com os costumes e as

tradições do Estado e com a toda a sociedade mineira. Esta relação pode ser definida

com mais uma palavra de emoção: amor.

Para minha felicidade, pouco tempo depois nós voltamos a viver em terras mineiras.

Voltamos para casa. Foi nesse momento que percebi que jamais moraria em qualquer

outra cidade do mundo novamente. Minas é a minha casa.

Ingressei na Fiat Automóveis na década de 90, com grandes desafios pela frente:

trabalhar, inicialmente, com a gestão dos italianos expatriados e, depois, na área de

desenvolvimento  de  recursos  humanos  da  empresa.  Liderei  projetos  que  me

fascinaram e que até hoje me fascinam e me motivam, especialmente na área de

desenvolvimento de pessoas. Uma das maiores satisfações da minha vida é ver as

pessoas crescerem,  se desenvolverem, obterem sucesso e  o  melhor  de tudo:  se
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sentirem felizes por isso.

Outro momento marcante foi a minha dedicação à Fundação Torino. Trabalhei para

transformar  a  escola  italiana  em  uma escola  bicultural  ítalo-brasileira,  com  curso

aprovado  pelos  Ministérios  da  Educação  e  da  Cultura  do  Brasil  e  da  Itália.  A

Fundação foi  fundamental  para a integração cultural  da Itália  em Minas Gerais.  A

Fundação Torino sempre trabalhou permeando os tecidos culturais de Belo Horizonte,

divulgando a língua e a cultura italiana na cidade e aproximando o Sistema Itália e

seus laços comerciais dos novos empreendimentos instalados em Minas.

E a Fundação Torino consolidou a minha paixão pela educação. Sempre acreditei

muito na formação acadêmica e na educação como meios fundamentais para mudar

a realidade do nosso país e promover a real transformação e o seu desenvolvimento.

Após  estabelecer  a  Fundação  Torino  no  Brasil,  e  com  essas  novas  bases

educacionais, retornei então à Fiat para assumir a área de educação e cultura, que

tinha como principal objetivo promover a integração entre a academia e a empresa.

Vivenciar essa experiência consolidou o meu credo, ou seja, considerar a educação

como uma das  principais  alavancas  do  sucesso  profissional  dos  indivíduos  e  da

competitividade da empresa. Hoje, ao analisar os trabalhos realizados pelo Centro de

Competências na Fiat, entidade que tenho a satisfação de presidir, percebo como já

fizemos muito. Temos parcerias com mais de 100 instituições acadêmicas sediadas

no  Brasil  e  no  mundo.  Através  dessas  parcerias,  mais  de  4.500 especialistas  se

formaram na própria empresa e em toda a sua cadeia de valor. Mensalmente, temos

no Centro de Competências a presença de mais de 1.400 colegas e trabalhadores

que estão investindo no seu crescimento profissional e pessoal.

São  números  que  realmente  me  motivam.  Mas  sei  que  precisamos  ir  além,

estreitando  ainda  mais  o  nosso  relacionamento  entre  universidades  e  empresas,

investindo conjuntamente na qualidade do ensino e oferecendo novas oportunidades

de  desenvolvimento  aos  indivíduos,  às  empresas  e  à  sociedade  mineira.  E  é

exatamente essa  a  linha de alguns trabalhos que  exerço  à frente  do  Instituto  de

Competências Empresariais e da União Brasileira para a Qualidade.

Na  União  Brasileira  para  a  Qualidade  -  e  aqui  está  o  nosso  querido  Maurício

Roscoe - encontrei o espaço e o ambiente ideal para contribuir, no âmbito de sua
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missão,  para  o desenvolvimento sustentável  das organizações, das pessoas e da

sociedade, por meio de debates de ideias e da difusão de conceitos e práticas de

gestão da qualidade. Vamos buscar juntos um mundo melhor e com maior qualidade

de vida.

Voltando às emoções que sinto neste momento, como iniciei o meu discurso, posso

dizer  que  me  sinto  cheia  de  orgulho.  Sinto-me  realizada  por  receber  este

reconhecimento  pela  minha  dedicação  profissional  e  pessoal,  e  por  todos  vocês,

ilustres presentes, pelo Estado, pelos mineiros.

Por fim, talvez uma das emoções mais importantes que sinto hoje é a de imensa

gratidão por estar aqui comemorando este momento tão especial junto a todos vocês.

Agradeço a este Estado,  que me acolheu tão bem. Quero continuar vivendo com

felicidade no meio das pessoas e dos amigos que tanto amo, da academia, destas

belas montanhas, onde me sinto completa. E, sobretudo, dos meus maiores amores:

meu marido, meus filhos, minhas noras e meus netos,  que são os meus maiores

tesouros.

Gostaria de agradecer aos mineiros. Criamos raízes tão profundas que, hoje, digo

com orgulho:  sou uma mulher  mineira.  E,  quando brinco,  falo que sou da gema.

Obrigada  aos  meus  amigos  e  colegas  da  Fiat,  do  Instituto  de  Competências

Empresariais, da União Brasileira para Qualidade, do Instituto Qualidade Minas, da

Associação  Brasileira  de  Recursos  Humanos  de  Minas  Gerais,  da  Acibra,  da

Amcham, do Conselho de Educação da Fiemg e de tantos outros lugares que prezo

com muito carinho.

Não  poderia  deixar  de  agradecer  também  à  minha  família.  Ao  meu  marido

Valentino, companheiro presente na minha vida há cerca de 40 anos, sempre com

sua  sabedoria  e  sensibilidade  diferenciadas.  Aos  meus  filhos  mineiros  Claudio  e

Fabio, às minhas queridas noras, e aos meus quatro netos: Lucca, Marina, Lara e

Giulia,  obrigada. Aos nossos pais na Itália, que cultivaram por todos estes anos a

nossa saudade.

A mineiridade está na minha vida, no meu modo de ser, de fazer, de pensar, de não

aparecer, na simplicidade, na generosidade, na educação e, sobretudo, na amizade

verdadeira.
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Obrigada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao Presidente Dinis Pinheiro e

aos seus Deputados, em especial ao Secretário e amigo Agostinho Patrus Filho e

família,  por  esta  grande honra.  Obrigada a  todos  com imenso carinho.  Obrigada,

sobretudo e por tudo, a Deus, que traçou a trilha do caminho de minha vida.

Para encerrar, gostaria de citar um trecho do mineiro e eterno Carlos Drummond de

Andrade: "Minas não é palavra montanhosa./ É palavra abissal./ Minas é dentro, é

fundo./ As montanhas escondem o que é Minas / No alto mais celeste, subterrânea, /

é galeria vertical varando o ferro / para chegar ninguém sabe aonde. / Só mineiros

sabem. / E não dizem nem a si mesmos/ o irrevelável segredo chamado Minas."

Hoje, como mineira, eu sei esse segredo. Muito obrigada, Minas Gerais do meu

coração.

Palavras do Vice-Governador do Estado

Exmos. Srs. Deputado João Leite,  representando nesta expressiva solenidade o

Presidente Dinis Pinheiro; Deputado Agostinho Patrus Filho, caríssimo Secretário de

Turismo, autor do requerimento que deu causa a esta solenidade; Silvana Rizzioli,

nossa querida homenageada, Diretora do Instituto de Competências Empresariais da

Fiat,  que  sempre  atuou  de  maneira  vitoriosa;  Deputado  Gil  Pereira,  meu  caro

Secretário de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de

Minas; Maria Pia Calisti, Consulesa da Itália em Belo Horizonte; Ayres Mascarenhas,

Secretário  Municipal  Adjunto  de  Trabalho  e  Emprego,  representando  o  Prefeito

Municipal  de  Belo  Horizonte,  Marcio  Lacerda;  Olavo  Machado  Júnior,  ilustre

Presidente da Fiemg; Roberto Fagundes, ilustre Presidente da ACMinas; Deputados e

membros desta  Casa Braulio  Braz e  Luzia  Ferreira.  Também registro  a  presença

ilustre do ex-Vice-Governador e ex-Senador Arlindo Porto; e do Sr. Oswaldo Borges

da  Costa,  Presidente  da  Codemig.  Uma  saudação  especial  e  carinhosa  ao  Sr.

Valentino Rizzioli, Vice-Presidente Executivo da Fiat do Brasil. Em sua pessoa quero

estender a saudação a todos os familiares da nossa homenageada, aos membros do

Grupo Fiat e seus familiares.

Minhas senhoras e meus senhores, amigos da nossa homenageada, um imperativo

de caráter excepcional impede que o Governador Antonio Anastasia esteja presente

nesta solenidade, ele que é um autêntico ítalo-mineiro e incondicional admirador do
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trabalho  humano,  cultural,  educacional  e  empresarial  desenvolvido  pela  nossa

homenageada desta noite, a estimada Dra. Silvana Rizzioli.  Como sabemos, ela é

justamente considerada, pela trajetória de sua vida, "a mais brasileira das italianas e

a mais italiana das brasileiras".  Transmito, pois,  as palavras de reconhecimento e

aplauso do Governador a esta homenagem do povo mineiro, expressa no título que

ele teve a satisfação de sancionar, conferindo a cidadania honorária de Minas Gerais

à Dra. Silvana Rizzioli, acolhendo iniciativa parlamentar apresentada nesta Casa pelo

colaborador direto do governo do Estado, o jovem e dinâmico Secretário de Turismo e

Deputado Agostinho Patrus Filho.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  convidados  especiais,

representantes  da  comunidade  ítalo-brasileira  aqui  presentes,  representantes  da

imprensa, senhoras e senhores, falando em nome do governo de Minas Gerais, diria

que  poucas  vezes  um  título  de  cidadania  se  ajusta  tão  perfeitamente  à  sua

destinatária, como acontece no dia de hoje. Mãe dos mineiros Claudio e Fabio, seus

filhos diletos, que nasceram em Belo Horizonte, com o amor de seu esposo, o Vice-

Presidente Executivo da Fiat Automóveis no Brasil, Valentino Rizzioli, a Dra. Silvana

faz evocar, pelos serviços que tem prestado a Minas e ao País, aquela saga pioneira

de italianos que ajudaram a construir, no final do século XIX e no início do século XX,

a  nascente  Belo  Horizonte  e  que  tanto  contribuíram,  desde  então,  para  o

desenvolvimento cultural, industrial e econômico de Minas Gerais.

Poderia  fazer,  homenageando  todos  os  ítalo-brasileiros  aqui  presentes,  uma

chamada  histórica  dessas  famílias  precursoras,  na  herança  tão  conhecida  e

respeitada que nos legou a bela Itália. Nomes que, por sinal, estão registrados na

memória  de  clássicos  trabalhos  acadêmicos,  em  frequentes  seminários  e  em

numerosas pesquisas sobre a presença italiana em nosso Estado, que conta hoje

cerca de 1,5 milhão de mineiros de descendência italiana.

Não por coincidência,  a primeira criança a nascer em Belo Horizonte,  enquanto

eram realizadas as festividades de inauguração da nova Capital, em 12/12/1897, a

menina batizada Minas Horizontina era filha do casal  de imigrantes italianos Luigi

Cânfora e Angela Coracci.

Unindo  esses  tempos,  está  sendo  celebrado  agora,  com  a  participação  do
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Consulado  da  Itália  em  Belo  Horizonte,  do  Instituto  Histórico  e  Geográfico  e  da

Faculdade de Letras da UFMG o Ano da Itália no Brasil, comemorando o transcurso

do sesquicentenário da unidade italiana, ou o momento Itália-Brasil. A Dra. Silvana

evoca,  sim,  aqueles  precursores,  pois  ela  chegou ao Brasil  no  primeiro  grupo de

italianos a  serviço da Fiat  Automóveis  que fixaram residência no Brasil,  ainda na

década de 70.

Já sendo Cidadã Honorária de Belo Horizonte, além de seu trabalho de vanguarda

na direção do Instituto de Competências Empresariais da Fiat, depois de participar

decisivamente da concepção e gestão da Fundação Torino, criadora da Universidade

da Maioridade, ela é hoje a Presidente da União Brasileira de Qualidade - UBQ. Por

todas  essas  realizações,  o  nome de  Silvana  Arrivabeni  Rizzioli  vai-se  projetando

como o de uma autêntica humanista, porque se empenha e luta viajando por Minas e

pelo  Brasil  afora,  em  defesa  de  causas  do  mais  alto  interesse  público,  que

transcendem os limites corporativos e se traduzem em benefícios sociais e humanos

para nossa terra e nossa gente.

Lembro-me de que, em sua concorrida posse na Presidência da UBQ, realizada na

Fiemg,  os  aplausos  foram  entusiásticos  e  prolongados  quando  o  Secretário  e

Deputado Agostinho Patrus anunciou, naquela mesma ocasião,  que o Governador

Antonio  Anastasia  acabara  de  sancionar  a  concessão  do  título  que  hoje  lhe  é

entregue pela Assembleia Legislativa de nosso Estado. A UBQ é hoje uma instituição

de ponta no processo de inovação e sustentabilidade do desenvolvimento brasileiro.

Peço-lhe  licença,  nossa homenageada,  para  citar  suas próprias  palavras  sobre  a

missão da UBQ, nos seguintes termos: “Cooperar com as organizações para mudar o

estado de consciência; despertar os participantes para ser e fazer o melhor; dar maior

significado  ao trabalho,  propiciando construir  uma nova arquitetura  organizacional

com a gestão da qualidade, com melhor qualidade de vida, de produtos e serviços”.

Com satisfação, quero dizer-lhe, Dra. Silvana, que o governo de Minas Gerais tem

buscado, nos últimos 10 anos, nas gestões do Senador Aécio Neves e do Governador

Anastasia, alcançar esses objetivos, que são imperativos para uma gestão moderna,

transformadora  e,  no  caso do setor  público,  altamente  participativa,  envolvendo a

sociedade nos  processos  decisórios  de governo.  Também no campo institucional,
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este título, que simboliza o elo entre dois povos e duas culturas, do Piemonte e de

Minas Gerais, que assinaram em 1993 o acordo de irmandade e de cooperação, em

plena vigência e sistematicamente renovado nos últimos anos,  faz-nos recordar  o

berço natal de Dra. Silvana, a imponente Turim. Capital do automóvel e da indústria

na Itália, Turim sinaliza, historicamente, a grandeza do Piemonte, sob o fascinante

cenário alpino, uma das regiões mais ricas da Europa e na vanguarda de setores de

ponta do desenvolvimento mundial.

Dedico-lhe, pois, Dra. Silvana, nesta noite em que nos reunimos em torno de sua

liderança e de seu trabalho, com nosso reconhecimento, os versos de consagrado

poeta piemontês: “Contemplo o céu no pôr do sol alpino, do Palazzo Madama ao

Valentino, irradiando sobre os Alpes suas nuvens douradas. Esta é a hora histórica

turinense; esta é a verdadeira hora de Turim!”.

Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a mais uma apresentação do baixo

Lukas D'Oro, que, acompanhado do pianista Paulo Emanuel, interpretará as canções

“Torna a Surriento”, de Ernesto de Curtis e Giambattista de Curtis; “Va Pensiero”, de

Giuseppe  Verdi;  e  “Vieni  Sul  Mar”,  canção  tradicional  napolitana  de  autor

desconhecido.

O Sr.  Lukas  D`Oro  -  Ao  ouvirem  a  canção  que entoarei  agora,  vocês  poderão

constatar que a ligação de Minas Gerais com a Itália é de amor muito antigo. Peço ao

distinto auditório que, ao final da música, cante o estribilho comigo.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Boa noite. Estou muito honrado em representar o Presidente Dinis Pinheiro nesta

magnífica reunião especial da Assembleia Legislativa, que concede o título de Cidadã

Honorária a Silvana Rizzioli.  Saúdo o nosso Maestro  Lukas D´Oro,  como sempre

brilhante; o Exmo. Sr.  Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado de Minas

Gerais e ex-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, esse

homem público amável, que honrou este Parlamento e honra agora Minas Gerais no

nosso  governo;  a  Sra.  Silvana  Rizzioli,  Presidente  da  União  Brasileira  para  a
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Qualidade e Diretora da Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Minas Gerais; Exmo.

Sr. Agostinho Patrus Filho, Secretário de Estado de Turismo, nosso colega, Deputado

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem; Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, Secretário de Estado

de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas;

Exma. Sra. Maria Pia Calisti, Consulesa da Itália em Belo Horizonte; Exmo. Sr. Ayres

Mascarenhas,  Secretário  Municipal  Adjunto  de  Trabalho  e  Emprego  de  Belo

Horizonte,  representando  o  Prefeito  Municipal  Márcio  Lacerda;  Exmo.  Sr.  Olavo

Machado Júnior, Presidente da Fiemg; e Exmo. Sr. Roberto Fagundes, Presidente da

Associação Comercial de Minas.

Saúdo,  também,  a  Deputada  Luzia  Ferreira;  o  Deputado  Braulio  Braz,  nossos

colegas da Assembleia Legislativa  presentes e a querida  ex-Deputada Estadual  e

Federal  Maria Elvira.  A nossa homenageada,  a nossa cidadã,  trouxe uma grande

parte de Minas Gerais aqui. Também está conosco o Oswaldo Borges, Presidente da

Codemig; o Sr. Arlindo Porto, ex-Senador e ex-Vice-Governador; o Sr. Ronan Ramos,

representando o Deputado Federal Eduardo Azeredo. Até os meus amigos Eli e Inês

Gouveia  vieram à Assembleia Legislativa,  que está repleta e honrada com tantas

pessoas que vieram a esta homenagem.

Farei  a  leitura  do  pronunciamento  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da

Assembleia Legislativa. Sei que S. Exa. gostaria muito de estar aqui, mas a honra

coube a mim e vou aproveitá-la.

“A  concessão  da  cidadania  honorária  de  Minas  Gerais  à  administradora  e

educadora Silvana Rizzioli é motivo de grande júbilo para o Parlamento mineiro. Há

mais  de  30  anos entre  nós,  ao  chegar  aqui,  com o marido Valentino,  atual  Vice-

Presidente da Fiat do Brasil, cumpria o casal o destino histórico de serem os dois

primeiros  italianos  enviados  para  o  País  pelo  grupo  empresarial.  Ao  saudar  o

Valentino, quero saudar todos os funcionários da Fiat presentes, dessa empresa que

tanto honra Minas Gerais e que nos traz tantas alegrias. Dou as boas-vindas a todos

da Fiat nesta noite na Assembleia Legislativa, no Parlamento mineiro. Desde então,

Silvana e Valentino, graças ao talento e à dedicação de ambos, vêm contribuindo

para estreitar ainda mais os tradicionais laços de amizade entre Minas Gerais e a
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Itália.

Tendo seus dois filhos, Claudio e Fabio, nascido em solo mineiro, essa culta cidadã

oriunda da cosmopolita Turim  iria tornar-se a mais mineira das italianas e a mais

italiana  das  mineiras.  Sua  intensa  atuação  junto  à  comunidade  italiana  e  sua

presença  ativa  na  vida  belo-horizontina  vêm  constituir  um  novo  capítulo  no

congraçamento dos dois povos, visto que o sangue e o entusiasmo peninsular há

muito correm nas veias de nossa gente. Emblemática já é a coincidência de datas

entre a construção de Belo Horizonte e o início da imigração italiana para nosso

Estado, processo iniciado entre 1893 e 1895. Os primeiros imigrantes aportaram em

1894 no Rio de Janeiro, vindo para o arraial que daria lugar à nova Capital com a

função de organizar o primeiro núcleo agrícola para o abastecimento da futura Belo

Horizonte. Construtores italianos marcariam o início e depois a expansão da cidade,

desde pedreiros e mestres de obras até arquitetos e artistas responsáveis pelas hoje

históricas edificações da cidade. Tantos sobrenomes de vulto na vida mineira, hoje e

no passado, refletem uma imigração que deu certo e triunfou em nosso ambiente.

Na nossa mesa, em nossos palcos, nas diferentes artes e manifestações culturais,

brilha essa tradição ítalo-mineira.”  Faço aqui um acréscimo ao pronunciamento do

Deputado Dinis Pinheiro, porque não poderia deixar de falar que também no esporte,

notadamente no futebol,  temos uma grande influência da  Itália  no nosso Palestra

Itália,  no  nosso  Cruzeiro.  Mas  não  apenas  no  Cruzeiro.  Lembro-me  de  vários

Diretores e Vice-Presidentes do nosso Atlético Mineiro. O Lambertucci ficou todo feliz

ali,  mas  tivemos  o  Guzela  no  Atlético  e  vários  outros,  Alberto  Pinto  Coelho.  O

Lambertucci achou que era só no Palestra, só no Cruzeiro, mas os italianos ajudaram

muito o nosso glorioso Atlético Mineiro,  o nosso América. Teremos agora o Betim

Esporte Clube no nosso campeonato mineiro, e, sem dúvida, contará também com a

contribuição dos italianos.

“Quando Silvana Rizzioli aqui chegou, já com sua formação e sua experiência na

administração, iria participar do início da Fundação Torino, que, ao ser criada para

atender às famílias dos funcionários da Fiat, logo se destacaria pela alta qualidade do

ensino e pelas inovações curriculares. Aberta a toda a comunidade, vem formando

jovens  bilíngues,  aptos  a  uma  carreira  universitária  tanto  no  Brasil  quanto  nas
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principais escolas superiores da comunidade europeia. A promoção do aprendizado

permanente e da especialização profissional seriam suas novas preocupações nos

outros cargos que viria ocupar junto ao grupo Fiat. Foi assim que criou e administrou

o Centro de Competências da Fiat Automóveis, promovendo orientação profissional,

pós-graduação e intercâmbio.

Com a posterior criação do Instituto de Competências Empresariais, com tecnologia

de formação avançada, deu impulso a um centro de desenvolvimento de talentos

voltado para a abertura de novas oportunidades a jovens e profissionais. Todos os

seus cursos foram elaborados de acordo com necessidades específicas, conjugando

prática  e  conhecimento.  Também  diretora,  entre  várias  outras  atividades,  da

Associação Cultural Ítalo-Brasileira, Silvana Rizzioli, identifica-se cada vez mais com

a nossa terra e a nossa maneira de ser. Todos nós aprendemos a admirar em sua

pessoa a grande dama que agrega à extrema gentileza uma insuspeita simplicidade,

característica dos grandes espíritos”.

O  Deputado  Dinis  Pinheiro  me  permite  aqui  também  mais  um  acréscimo.

Acrescentaria o versículo do Profeta Isaías, no capítulo 32, justamente o verso 8: “A

nobre projeto coisas nobres e, na sua nobreza, perseverará”.

“Saiba, caríssima Silvana Rizzioli, que sua passagem por esta terra vale mais que

uma simples página no livro construído pelos  italianos em Minas.  Trata-se de um

capítulo inteiro escrito com o coração aberto, pela participação de cada mineiro que

pôde privar-se de seu agradabilíssimo convívio. Por tudo isto, esta Assembleia, que

ecoa os anseios e a vontade maior do povo de Minas Gerais, homenageia e abraça,

com  profundo  carinho  e  enorme  admiração,  nossa  mais  nova  cidadã.  Parabéns,

Silvana Rizzioli, filha ilustre e dileta 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 27, 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
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dia 27/11/2012.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.559/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de fios, cabos

e condutores elétricos isolados, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  tela  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  248/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a

ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados,

conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da referida mensagem.  

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.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede

unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  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.

A Lei  Estadual  nº 6.763,  em seu art.  225-A,  concede ao governo do Estado a
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faculdade  de  adotar  medidas  que  visem  reduzir  os  danos  à  economia  mineira

causados  por  benefícios  fiscais  irregulares,  prevendo  tratamento  tributário

diferenciado para determinados setores econômicos. Dessa forma, foi encaminhada a

Mensagem nº 248/2012, que apresenta exposição de motivos para a concessão de

regime especial para o setor de fios, cabos e condutores elétricos isolados.

No benefício fiscal em questão, foram concedidos regimes especiais às empresas

fabricantes  de  fios,  cabos  e  condutores  elétricos  signatárias  de  protocolos  de

intenções, os quais somam investimentos de aproximadamente R$7 milhões, com a

geração de 130 empregos diretos e 51 empregos indiretos.  O benefício concedido

constitui carga tributária efetiva de 3% para o ICMS devido nas vendas de produtos

industrializados relacionados ao protocolo de intenções. É importante observar que o

tratamento tributário exposto acima não é estendido a todo o setor, mas somente às

empresas signatárias do citado protocolo de intenções em que se comprometem a

realizar investimentos e a gerar empregos no Estado de Minas Gerais.

Assim,  mantemos  o  entendimento  favorável  às  medidas  de  proteção  do  setor

fabricante de fios, cabos e condutores elétricos isolados, já defendido anteriormente

por esta Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.559/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

João Vítor Xavier, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.560/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a
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esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição é ratificar regimes especiais de tributação em matéria do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

concedidos  ao  setor  de  fabricação  de  locomotivas,  vagões  e  outros  materiais

rodantes. Tais regimes foram comunicados pelo Governador do Estado, por meio da

Mensagem  nº  293/2012,  que  encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, demonstrando a necessidade da adoção

de medidas de fomento e de proteção do setor, sujeito a sofrer impactos negativos

em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros Estados relativamente

ao ICMS.

Os regimes especiais são concedidos nos termos do disposto no art. 225 da Lei

6.763, de 1975, o qual faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias

à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica.  O  §  1º  desse  artigo

determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de medida que

incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF.

Essa medida, conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada por

esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6º 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.

Conforme a exposição de motivos, o Estado do Paraná, por meio da Lei nº 14.985,

de 2006,  concedeu crédito fiscal  presumido de ICMS em diversas operações que

beneficiaram  o  setor  de  fabricação  de  locomotivas,  vagões  e  outros  materiais

rodantes, provocando um desequilíbrio concorrencial. De acordo com a explicação da

exposição,  esse  tipo  de  benefício  concedido  unilateralmente  por  um  ente  da

Federação provoca redução nos preços das mercadorias das empresas beneficiadas,

que  passam  a  vender  mais  tanto  em  seu  território  quanto  no  do  nosso  Estado,
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dificultando as vendas dos produtos mineiros. A instalação de empresas no Paraná

em  função  dos  benefícios  oferecidos,  alerta  a  exposição,  pode  ter  como

consequência perda de investimento, de arrecadação de impostos e de empregos no

nosso Estado. Ressalta a exposição de motivos 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 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a

aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Com  o  intuito  de  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da

competição desleal e fortalecer o mercado interno, a exposição de motivos defende

uma  reação  rápida  do  governo  estadual,  preservando,  assim,  a  capacidade  de

ocupação de mão de obra, da produção e, consequentemente, da arrecadação do

ICMS pelo Estado.

Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação ao setor

fabricante  de  locomotivas,  vagões  e  outros  materiais  rodantes,  crédito  presumido

relativo ao ICMS, de forma que resulte em carga tributária efetiva de 3,5% na entrada

de  locomotivas  importadas  diretamente  do  exterior,  para  posterior  locação,  e  nas

vendas  de locomotivas  novas,  com potência  inferior  a  3.000 HP;  e  de  4,0% nas

saídas  de  fornecedores  internos  de  partes  e  peças  utilizadas  na  fabricação  de

locomotivas destinadas a locação e reposição, ou utilizadas na prestação de serviço

de  manutenção  ou  conserto,  e  na  entrada  das  partes  e  peças  relacionadas,

importadas diretamente do exterior, a serem utilizadas na fabricação de locomotivas

destinadas a locação.

Segundo  a  exposição,  os  regimes  especiais  são  concedidos  de  forma

individualizada,  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas. Isso porque a análise do tratamento tributário a ser concedido

avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação, como

também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem

fabricados e o setor a que pertence a empresa, além do impacto na arrecadação de

receita pelo Estado, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos

produtos.

Mantemos o entendimento favorável às medidas de proteção do setor fabricante de
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locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, já defendido anteriormente por esta

Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.560/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.561/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

embalagens e artefatos de material plástico para uso industrial, nos termos do art.

225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O regime especial de tributação concedido ao setor de embalagens e artefatos de

material plástico para uso industrial foi comunicado pelo Governador do Estado, por

meio da Mensagem nº 295/2012, publicada no “Diário do Legislativo” em 11/10/2012,

que  encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda - SEF -, por meio da qual foi justificada a adoção de medidas de proteção,

tendo em vista a prévia assinatura de protocolo de intenções, no qual as empresas do

referido setor se comprometeram a investir aproximadamente 11 milhões de reais e a

gerar cerca de 135 empregos diretos e 180 empregos indiretos no Estado.

Também  segundo  a  exposição  de  motivos,  em  contrapartida,  o  citado  regime

especial  concedeu a essas empresas carga tributária efetiva de 3%, por  meio da

concessão  de  crédito  presumido,  relativo  ao  ICMS  devido  nas  vendas  a  não

contribuintes e nas vendas interestaduais dos produtos industrializados relacionados

em protocolo de intenções, realizadas pelo centro de distribuição, nos termos do art.
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75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

A exposição observa que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente às empresas signatárias do citado protocolo de intenções,

e  beneficia  os  produtos  relacionados  em  seu  anexo,  quais  sejam:  película  de

polietileno;  sacos plásticos;  filmes de polietileno de densidade superior  ou igual  a

0,94,  espessura inferior  ou igual  a 19 micrômetros (mícrons),  em rolos de largura

inferior  ou  igual  a  66  cm;  outros  filmes  de  polietileno;  filmes  de  polipropileno;

compostos de polietileno; compostos de polipropileno; compostos de ABS; compostos

de poliestireno; sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos de polímeros de

etileno,  de  capacidade  inferior  ou  igual  a  1.000  cm3;  outros  sacos  de  quaisquer

dimensões,  bolsas  e  cartuchos  de  polímeros  de  etileno;  sacos  de  quaisquer

dimensões, bolsas e cartuchos de outros plásticos, de capacidade inferior ou igual a

1.000 cm3; e outros sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos de outros

plásticos.

A medida,  salienta  a  exposição  de  motivos,  apesar  de  prevista  na  legislação

mineira, é concedida mediante regime especial, de forma individualizada, analisada a

requerimento do contribuinte. A análise do tratamento tributário a ser concedido, ainda

segundo o mesmo documento, avalia não só o benefício oferecido à empresa por

outra unidade da Federação, como também o impacto na produção mineira, tendo em

vista os produtos a serem fabricados e o setor a que a empresa pertence, bem como

o impacto na arrecadação de receita pelo Estado, caso o benefício seja estendido a

outros fabricantes dos mesmos produtos.

Cumpre observar  que,  nos termos do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de 1975,  nas

hipóteses  dos  arts.  32-A a  32-H  da  mesma  lei,  caso  o  regulamento  preveja  a

concessão do benefício por meio de regime especial, este deverá ser ratificado pela

Assembleia Legislativa, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225

da  citada  lei.  O  art.  225,  por  sua  vez,  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 a adoção de
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medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

No caso específico  em estudo,  o  regime especial  concedido  fundamenta-se  no

inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

Tendo em vista os argumentos acima referidos, mantemos o nosso entendimento,

emitido no exame da Mensagem do Governador nº 295/2012, sobre a necessidade de

proteger a economia do Estado e, em especial, o contribuinte mineiro do setor de

embalagens e artefatos de material plástico para uso industrial.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.561/2012, em turno único.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.563/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS a contribuinte mineiro do setor de artigos de metal para uso doméstico e

pessoal, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 1975.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/10/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  epígrafe  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  297/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a

ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao  contribuinte  mineiro  do

setor de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, conforme a exposição de

motivos encaminhada por meio da referida mensagem.

Naquele expediente, o Poder Executivo apontou que a produção mineira tem sido

prejudicada pela concessão,  por  outras unidades federativas, de benefícios fiscais

ilegais, no que se costuma denominar “guerra fiscal”. A concessão desses benefícios,

sem o atendimento dos trâmites necessários, faz com que a produção dos Estados

infringentes concorra “em melhores condições que os contribuintes localizados em

outras  unidades  da Federação,  (…)  tornando  desigual  a  competição  no  mercado

considerado”.

De forma a lidar com essas ocorrências, a Lei nº 6.763, em seu art. 225, concede

ao governo do Estado a faculdade de adotar medidas que visem reduzir os danos à

economia  mineira  causados  por  benefícios  fiscais  irregulares.  Dessa  forma,  foi

encaminhada a Mensagem nº 297/2012, que apresenta exposição de motivos para a

concessão de regime especial para o setor de artigos de metal para uso doméstico e

pessoal, afetado pela guerra fiscal.

No  caso  em  análise,  trata-se  de  benefício  concedido  individualizadamente  a

empresas  que  sejam  signatárias  de  protocolos  de  intenções.  Esses  protocolos

totalizam investimentos de aproximadamente R$ 3.000.000,00, os quais, de acordo

com a exposição de motivos, gerarão cerca de 250 empregos diretos e 50 indiretos.

O benefício concedido constitui carga tributária efetiva de 3,5% para o ICMS devido

nas vendas com produtos industrializados, relacionados nos protocolos de intenções,

realizadas  pelo  centro  de  distribuição,  nos  termos  do  Regulamento  do  ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

A Lei  nº  6.763  determina que,  nas  condições  que  estabelece,  a  concessão do
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benefício  por  meio  de  regime  especial  deverá  ser  submetida  a  esta  Assembleia

Legislativa  para  ratificação,  na  forma  de  resolução.  Foi  assim  que,  após  o

encaminhamento  dos  termos  do  regime  especial  de  tributação,  por  meio  da

Mensagem nº 297/2012, esta Comissão apresentou, em seu parecer, o Projeto de

Resolução nº 3.563/2012, agora em análise.

Considerando a continuidade do contexto de guerra fiscal, bem como o fato de que

as empresas beneficiadas com o regime especial são signatárias de protocolos de

intenções, com repercussões positivas para a produtividade do Estado, ratificamos o

entendimento exarado pela Comissão quando da análise da Mensagem nº 297/2012;

portanto, opinamos favoravelmente à aprovação do projeto.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.563/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.564/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em estudo “ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS ao contribuinte mineiro do setor de produtos têxteis, nos termos do art. 225-

A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em estudo, de autoria desta Comissão, foi apresentada no parecer sobre

a Mensagem nº 298/2012, que encaminhou exposição de motivos para a concessão

de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do setor de produtos têxteis.

Naquele  expediente,  o  Poder  Executivo  apontou que a  produção econômica de

Minas Gerais encontra-se sob influência negativa de concessões de benefícios fiscais
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ilegais,  o  que usualmente  se  denomina “guerra  fiscal”.  Tais  benefícios,  ao  serem

estabelecidos à revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, no

qual  estão  representadas  todas  as  unidades  da  Federação,  afetam  a  estrutura

produtiva dos Estados no que se refere à manutenção e atração de investimentos.

Dessa  forma,  para  minorar  os  efeitos  da  guerra  fiscal  sobre  Minas  Gerais,  o

governo do Estado concedeu regime especial  de tributação ao setor  de produtos

têxteis. Trata-se, segundo o Poder Executivo, de setor signatário de protocolos de

intenção de investimentos, totalizando cerca de R$ 26.000.000,00, que devem gerar

cerca de 370 empregos, entre diretos e indiretos. O tratamento tributário concedido se

constitui  em carga tributária de 3% para o ICMS devido nas vendas dos produtos

industrializados  relacionados  em  protocolos  de  intenções,  comercializados  pelo

centro de distribuição, nos termos do inciso XIV, art. 75, do Regulamento do ICMS,

aprovado  pelo  Decreto  nº  43.080,  de  2002,  sendo  vedado  o  aproveitamento  de

créditos pelo centro de distribuição e pelo estabelecimento industrial. Tais benefícios

são  concedidos  de  maneira  individualizada,  sendo  ainda  analisado  o  impacto  na

produção mineira e na arrecadação do Estado, entre outros critérios.

A concessão desse regime especial por Minas Gerais é baseada na Lei Estadual nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que em seu art. 225 atribui ao Poder Executivo a

faculdade  de  “adotar  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado”

quando  houver  a  concessão  de  benefícios  ilegais  por  outros  Estados.  Para  tal,

determina o art.  225-A da citada lei  que, nas condições que estabelece, o regime

especial  deverá ser encaminhado para esta Assembleia Legislativa para análise e

ratificação.

Considerando  os  motivos  apresentados  pelo  Poder  Executivo  e  a  análise

substanciada  no  parecer  desta  Comissão  sobre  a  Mensagem  nº  298/2012,  que

concluiu pela apresentação do projeto de resolução ora em estudo, e considerando

os impactos da guerra fiscal  para a produção mineira,  mantemos o entendimento

emanado  naquela  ocasião,  o  que  leva  esta  relatoria  a  opinar  favoravelmente  à

aprovação da matéria.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº
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3.564/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.565/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de

equipamentos médico-hospitalares, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  epígrafe  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  299/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a

ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico de fabricação de equipamentos médico-hospitalares, conforme

a exposição de motivos encaminhada por meio da referida mensagem.

Conforme justificativa encaminhada pelo Governador do Estado,  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 mencionado.

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.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede

unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  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
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à  mesma mercadoria  com  tributação  normal,  tornando  desigual  a  competição  no

mercado considerado.

De forma a lidar com essas ocorrências, a Lei nº 6.763, em seu art. 225, concede

ao governo do Estado a faculdade de adotar medidas que visem reduzir os danos à

economia  mineira  causados  por  benefícios  fiscais  irregulares.  Dessa  forma,  foi

encaminhada a Mensagem nº 299/2012, que apresenta exposição de motivos para a

concessão  de  regime  especial  para  o  segmento  econômico  de  fabricação  de

equipamentos médico-hospitalares, afetado pela “guerra fiscal”.

No  caso  em  análise,  trata-se  de  benefício  concedido  individualizadamente  a

empresas que sejam signatárias de protocolos de intenções, permitindo o diferimento

do tributo e a instituição de crédito presumido, de forma que a carga tributária efetiva

seja de 2,91% nas saídas destinadas a estabelecimentos de contribuinte do imposto.

Assim,  mantemos  o  entendimento  favorável  às  medidas  de  proteção  do  setor

fabricante de fios, cabos e condutores elétricos isolados, já defendido anteriormente

por esta Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.565/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.566/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS a contribuinte mineiro do setor de fabricação de preparações farmacêuticas

e de reagentes para diagnósticos “in vitro”, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.



1639
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  tela  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  300/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a

ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao  contribuinte  mineiro  do

setor de fabricação de preparações farmacêuticas e de reagentes para diagnósticos

“in  vitro”,  conforme  a  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da  referida

mensagem.

Conforme justificação encaminhada pelo Governador  do Estado,  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 mencionado.

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.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede

unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  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.

De forma a lidar com essas ocorrências, a Lei Estadual nº 6.763, em seu art. 225,

concede ao governo do Estado a faculdade de adotar medidas que visem reduzir os

danos à economia mineira causados por benefícios fiscais irregulares. Dessa forma,

foi encaminhada a Mensagem nº 300/2012, que apresenta exposição de motivos para

a  concessão  de  regime  especial  para  o  setor  de  fabricação  de  preparações

farmacêuticas e de reagentes para diagnósticos “in vitro”, afetado pela guerra fiscal.

No  caso  em  análise,  trata-se  de  benefício  concedido  individualizadamente  a

empresas que sejam signatárias de protocolos de intenções, permitindo o diferimento

do tributo e a instituição de crédito presumido, de modo que a carga tributária efetiva

seja  de  0% a 3%,  conforme os  produtos  produzidos,  e  de  4% para  os  produtos
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importados.

Assim,  mantemos  o  entendimento  favorável  às  medidas  de  proteção  do  setor

fabricante de fios, cabos e condutores elétricos isolados, já defendido anteriormente

por esta Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.566/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

João Vítor Xavier, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.567/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  “ratifica  concessão  de Regime Especial  de  Tributação  em

matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de distribuição de

papel para impressão e serviços”, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução em análise ratifica Regime Especial de Tributação referente

a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  distribuição  de  papel  para

impressão e serviços, nos termos da Lei nº 6.763, de 1975. Esse projeto é originário

de  parecer  desta  Comissão  para  a  Mensagem  nº  301/2012,  que  encaminhou

exposição de motivos para a concessão do referido regime especial.

Segundo o Poder Executivo, a instituição de benefícios fiscais por outros Estados,

sem atendimento dos devidos procedimentos legais, a chamada “guerra fiscal”, está

causando prejuízo à competitividade da produção mineira em diversos segmentos

econômicos, inclusive o de distribuição de papel para impressão e serviços. Nesse

contexto, a concessão de regime especial de tributação é uma forma de reduzir a

desvantagem imposta à produção do Estado. Trata-se de faculdade legal alicerçada
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na referida  Lei  nº  6.763,  que,  por meio do art.  225,  atribui  ao Poder Executivo a

possibilidade de adoção de medidas equalizadoras de atratividade para a economia

do  Estado  quando  houver  concessão  irregular  de  benefícios  fiscais  por  outros

Estados.

Especificamente  para  o  caso  em  análise,  e  conforme  a  exposição  de  motivos,

“foram  concedidos  regimes  especiais  ao  setor  de  distribuição  de  papel  para

impressão e serviços (CNAEs 18.1, 18.2 e 58.2) aos estabelecimentos prejudicados

em sua competitividade que,  com exclusividade,  promover  saídas de mercadorias

não sujeitas à substituição tributária para destinatários que pertençam a segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento)” (“sic”). Conforme destacou o Poder Executivo, as

medidas citadas são concedidas de forma individualizada, analisando aspectos como

o  impacto  na  produção mineira,  os  produtos  a  serem fabricados  e  o  impacto  na

arrecadação da receita estadual.

Conforme estabelece o art. 225-A da Lei nº 6.763, caso haja a concessão de regime

especial de tributação, a medida será encaminhada a esta Assembleia Legislativa,

para que seja avaliada, apreciada e eventualmente ratificada. Tal qual descrito acima,

a medida foi encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem nº 301/2012, cujo

parecer  nesta  Comissão  concluiu  pela  sua  ratificação,  por  meio  do  Projeto  de

Resolução nº 3.567/2012.

Este  relator  reitera  o  entendimento  manifestado  no  parecer  da  Mensagem  nº

301/2012. Considerando o contexto de guerra fiscal ora prevalecente na Federação

brasileira,  os  prejuízos  dela  decorrentes  para  a  produção  mineira,  bem  como  o

atendimento dos requisitos legais instituídos pela Lei nº 6.736, somos favoráveis à

aprovação do projeto de resolução em estudo.

Conclusão

Considerando o apresentado, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.567/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.568/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  concessão  de  Regime  Especial  de  Tributação  em

matéria  de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  tubos  e

acessórios de material plástico para uso na construção civil, nos termos do art. 225-A

da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, a matéria foi encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise tem por objetivo ratificar Regime Especial de

Tributação em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de

tubos e acessórios de material plástico para uso na construção civil, nos termos do

art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975.  Trata-se  de  matéria

apresentada por esta Comissão quando da emissão de parecer para a Mensagem nº

302/2012, que encaminhou exposição de motivos para a concessão do citado regime

especial.

Na exposição de motivos, o Poder Executivo destacou que o tratamento tributário

diferenciado  não  é  estendido  a  todo  o  setor,  mas  somente  àquelas  empresas

signatárias de protocolos de intenções que somam, aproximadamente, R$ 10 milhões

de investimentos e gerarão cerca de 120 empregos diretos e 360 indiretos. Destacou,

ainda, que se trata de setor afetado pela guerra fiscal, o que significa que a atração, e

mesmo a  retenção de empresas  em Minas  Gerais,  se  encontra  prejudicada pela

concessão  de  benefícios  tributários  ilegais  por  outros  Estados,  que  assim  visam

oferecer  um  ambiente  de  produção  mais  competitivo,  em  detrimento  das  demais

unidades da Federação.

Assim, de forma a proteger a produção estadual, a Lei nº 6.763 dispõe, em seu art.

225,  que  pode  o  Poder  Executivo  adotar  medidas  necessárias  à  proteção  da

economia do Estado, situação em que deve encaminhar a esta Casa exposição de
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motivos,  tal  como  a  citada  acima,  que  justifique  a  adoção  dessas  medidas.  A

Assembleia deve, então, analisar e eventualmente ratificar essas medidas. Ainda nos

termos da Lei nº 6.763, art. 225-A, caso haja a previsão que seja concedido regime

especial, este será submetido à ratificação da Assembleia.

No caso em análise, o benefício foi concedido na forma de carga tributária efetiva

de 3% para o ICMS devido exclusivamente nas vendas dos produtos industrializados

relacionados em protocolo de intenções, realizadas pelo centro de distribuição, nos

termos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Quando da emissão de parecer para a Mensagem nº 302/2012, peça que originou o

projeto de resolução em análise, esta Comissão destacou que a matéria atende aos

preceitos  legais  e  repercute  de  maneira  positiva  na  economia  mineira.  Esse

entendimento é semelhante ao deste relator. Assim, é razoável que ela seja ratificada.

Conclusão

Considerando o apresentado, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.568/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Gustavo Perrella, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.570/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor

produtor de eletrônicos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O regime especial  de  tributação  concedido  ao  setor  produtor  de  eletrônicos  foi

comunicado  pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  309/2012,

publicada no “Diário do Legislativo” em 18/10/2012, que encaminhou exposição de

motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, por meio da qual
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foi justificada a adoção de medidas de proteção, com fundamento no art. 225 da Lei

nº 6.763, de 1975, tendo em vista a concessão, por outra unidade da Federação, de

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 § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Segundo a exposição de motivos, o Estado do Rio de Janeiro instituiu benefícios

fiscais para o setor de fabricação de eletrônicos, por meio dos Decretos nº 42.649, de

2010,  e  nº  42.771,  de  2010,  concedendo  crédito  fiscal  presumido  de  ICMS  em

diversas operações, de forma a reduzir a carga tributária nelas incidente.

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  também  ressalta  a  exposição  de  motivos,  as  concessões  acima

mencionadas não estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, o

que afronta o disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, e na

Lei Complementar nº 24, de 1975.

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.



1645
____________________________________________________________________________

A exposição de motivos adverte 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 eletrônicos, 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 0%.

Tendo em vista os argumentos acima referidos, mantemos o nosso entendimento,

emitido no exame da Mensagem nº 309/2012, sobre a necessidade de proteger a

economia  do  Estado  e,  em  especial,  o  contribuinte  mineiro  do  setor  produtor  de

eletrônicos.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.570/2012, em turno único.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.571/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor

eletrônico, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/11/2012, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva ratificar regimes especiais de tributação em matéria do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

concedidos ao setor de fabricação de produtos eletrônicos, que foram comunicados
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pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  de  mensagens  publicadas  no  “Diário  do

Legislativo” em 7/6/2012. A Mensagem nº 238/2012, bem como as Mensagens nºs

241/2012, 243/2012, 247/2012, 249/2012 e 250/2012, a ela anexadas, encaminharam

exposições de motivos, elaboradas pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -,

que demonstram a necessidade da adoção de medidas de fomento e de proteção do

setor,  sujeito  a sofrer  impactos negativos em decorrência de políticas econômicas

instituídas por outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

A previsão de ratificação dos regimes especiais pela Assembleia é estabelecida

pelo art. 225-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe que, nas hipóteses dos arts. 32-A

a 32-H da mesma lei, caso o regulamento preveja a concessão do benefício por meio

de regime especial, este deverá ser ratificado por esta Casa, na forma e nos prazos

previstos nos parágrafos do art.  225 da citada lei.  Já o art.  225 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 a adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado

à Assembleia Legislativa pela SEF. Essa medida, conforme o disposto no § 2º do

mesmo artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Segundo  exposição  de  motivos  adicional  da  SEF,  os  regimes  especiais  de

tributação  referentes  às  mensagens  acima  mencionadas  foram  precedidos  da

assinatura de protocolos de intenções, nos quais as empresas do setor eletrônico se

comprometeram a investir, ao todo, aproximadamente R$160.000.000,00 e a gerar

cerca de 368 empregos diretos e 229 empregos indiretos.

Em contrapartida, foi concedido, por meio de regime especial de tributação, crédito

presumido  de  valor  equivalente  ao  ICMS  devido  na  operação  de  saída  das

mercadorias de sua produção, relacionadas no protocolo de intenções e constantes

da Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, destinadas a estabelecimento de
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contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública direta, suas fundações e autarquias, nos termos do art. 32-A,

inciso  I,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975.  Foi  também  concedido  crédito  presumido  ao

estabelecimento  industrial,  relativo  ao  imposto  devido  nas  saídas  destinadas  a

estabelecimento de contribuinte do imposto, clínica, hospital, profissional médico ou

órgão da administração pública direta,  suas fundações e autarquias,  dos mesmos

produtos,  sem  que  eles  tenham  sido  submetidos  a  qualquer  processo  de

industrialização, exceto acondicionamento, de forma que a carga tributária resulte em

3,5%, nos termos do art.  32-A,  inciso II,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975.  O tratamento

tributário dispensado ao setor inclui ainda a concessão de diferimento do pagamento

do imposto em diversas operações.

Segundo  a  exposição  de  motivos,  os  benefícios  são  concedidos  de  forma

individualizada, a requerimento do contribuinte. A análise do tratamento tributário a

ser concedido avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da

Federação como também o impacto na produção mineira, tendo em vista os produtos

a serem fabricados e o setor a que pertence a empresa, e o impacto na arrecadação

de receita  pelo  Estado,  caso o  benefício  seja  estendido  a  outros  fabricantes  dos

mesmos produtos.

Somos pela manutenção do entendimento favorável às medidas de incentivo e de

proteção do setor eletrônico, manifestado anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.571/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Romel Anízio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio  Júlio  e  Carlos  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Henrique, dispensa

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

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

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

comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Deputado Federal  Júlio  Delgado,

publicada no “Diário do Legislativo” de 9/11/2012. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos de Lei nºs 1.339/2011(relator: Deputado Carlos Henrique) com as Emendas

nºs  1  e  2,  apresentadas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  3.055/2012

(relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

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

a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte para debater a situação da implantação de pedágio na BR-040 - trecho

Juiz  de  Fora-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 novembro de 2012.

Liza Prado, Presidente - Antônio Júlio - Duilio de Castro.
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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Dalmo Ribeiro

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

3.440/2012, em turno único, do qual foi designado o Deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

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

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.785/2012. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara  (2),  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir  o

desaparecimento  de  crianças  no  Estado;  sejam  encaminhados  às  Comissões  de

Segurança Pública das Assembleias Legislativas da Federação a foto do Sr.  Célio

Henrique da Silva,  conhecido como Celinho do Metrô,  desaparecido em Betim no

último dia 4 de outubro,  e pedido de providências para que seja divulgado o seu

desaparecimento  nesses  Estados;  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que

solicita seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª

Companhia de Missões Especiais  que participaram da operação que culminou na

prisão  de  um  traficante  e  na  apreensão  de  drogas  e  arma  no  bairro  Ipiranga,

Município de Ibirité, pelo trabalho executado; seja formulada manifestação de aplauso

aos policiais civis lotados na 1ª Delegacia Especializada de Investigação a Furtos e

Roubos de Veículos que atuaram na operação que culminou na prisão de um homem

envolvido em desmanche e clonagem de veículos roubados na Via do Minério, região

do  Barreiro,  pelo  trabalho  executado;  do  Deputado  Celinho do Sinttrocel  em que
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solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança

Pública para discutir os ataques que o recém-eleito Vereador do Município de Santa

Luzia, Sr. Gilberto Maia, vem sofrendo em virtude da conquista do cargo de Vereador;

do  Deputado  João  Leite,  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado cópia da

correspondência dos excedentes do último concurso para Escrivão de Polícia em que

ressaltam a importância do cargo e solicitam nomeação; do Deputado João Leite, da

Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam

seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que atuaram no jogo

realizado no Município de Ipatinga, no último dia 17 de novembro, entre as equipes

do Ipatinga e do Guaratinguetá, por sua brilhante estratégia que evitou confronto e

promoveu  uma  partida  pacífica.  Logo  após,  são  recebidos  os  requerimentos  do

Deputado Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão

de Segurança Pública para discutir a redução da maioridade penal para os 16 anos, e

do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da

Comissão de Segurança Pública para ouvir a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal

de Belo Horizonte a respeito do Projeto Olho Vivo. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  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 novembro de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Glaycon Franco, Gustavo Valadares e Luiz Henrique, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Sargento Rodrigues,

Lafayette de Andrada e Duarte Bechir.  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
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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

3.538/2012, cuja relatoria avocou a si. 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 1.346/2011 é retirado da pauta,

atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  aprovado  pela

Comissão.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  para  1º  turno  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31/2012, o Deputado Sargento Rodrigues retira as propostas de

Emenda nºs  1,  2,  4,  6,  7,  9 a  11,  13 a 16  e 18.  O Presidente  informa que não

submeterá a votação as propostas de Emenda nºs 3, 5, 8, 12 e 17, do Deputado

Sargento  Rodrigues,  por  terem  sido  contempladas  no  parecer  do  relator.  Após

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

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31/2012 com as Emendas nºs 1 a 7, e dos Projetos de Lei  nºs

3.500/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Glaycon Franco); 1.745,

2.131 e 2.203/2011, os três últimos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

André Quintão); 2.923/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Bruno

Siqueira, parecer lido pelo Deputado Gustavo Valadares); 3.520, 3.521/2012, com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares); e 3.538/2012 (relator: Deputado

Sebastião Costa). É convertido em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda e ao

Detran-MG o Projeto de  Lei  n° 1.276/2011 (relator:  Deputado André Quintão).  Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.725, 2.490/2011 e 3.078/2012, no 1º turno,

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental pelos relatores, Deputados Luiz Henrique, Gustavo Valadares, e Sebastião

Costa, respectivamente. Após discussão e votação, é aprovado o parecer concluindo

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº  3.490/2012  (relator:  Deputado  Gustavo  Valadares).  Retira-se  da  reunião  o

Deputado  Gustavo  Valadares.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em
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turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.788/2012,  com  a  Emenda  nº  1,  3.524,

3.532/2012 (relator: Deputado André Quintão); e 3.530/2012 (relator: Deputado Luiz

Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis - André Quintão - Glaycon Franco -

Rômulo Viegas

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2012

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Corrêa,

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

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

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

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  do

Movimento dos Atingidos pela Operação Urbana do Isidoro encaminhando solicitação

de participação na Comissão de Acompanhamento da Operação Urbana de Isidoro;

da Sra. Maria Dalce Ricas, da Frente Mineira pela Proteção da Biodiversidade, e do

Sr. Vilson Luiz da Silva, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais,  encaminhando cópia do ofício enviado ao Secretário  de  Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  sustentável  em  que  se  solicitam  informações

sobre o montante de valores mencionados do orçamento da Semad; o montante dos

valores aprovados e efetivamente liberados em 2012 relativos à Bolsa Verde 2012, a

projetos aprovados para o Fhidro em 2012; à regularização fundiária das unidades de

conservação em 2012; à reposição florestal em 2012; a projetos estruturadores sob

responsabilidade da Semad em 2012; e a convênios com a Polícia Militar de Meio

Ambiente e o Corpo de Bombeiros em 2012; os valores orçados e encaminhados à



1654
____________________________________________________________________________

ALMG relativos ao orçamento da Semad, que serão efetivamente priorizados para

execução em 2013; da ONG Clarosofia Nucleo Mundial, encaminhando sugestões ao

PPAG 2012-2015; e de correspondência do Sr. José Roberto Siqueira, publicada no

“Diário  do  Legislativo”  em  1º/11/2012.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 3.219/2012, no 1º turno (Deputado Sávio Souza Cruz); e

3.343/2012, em turno único (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.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.343/2012 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Gustavo Corrêa), que recebeu parecer por

sua aprovação com a Emenda nº 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.846/2012, em turno único. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  requerimentos  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 1.630/2011,

que cria o Monumento Natural da Serrinha, localizado na Serra da Moeda, Município

de Brumadinho, para atender as exigências previstas na Lei  Federal nº  9.985, de

18/7/2000; do Deputado Carlos Pimenta em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social  para  debater  a  construção  de  mineroduto  na  região  Norte  do  Estado,  em

especial na regiões de Grão-Mogol, Salinas e Rio Pardo de Minas; do Deputado Fred

Costa em que seja realizada reunião de audiência pública para debater a expansão

da Estação Ecológica de Fechos, situada no Município de Nova Lima; e do Deputado

Ivair Nogueira em que solicita seja realizada visita, com a presença de representantes

do Ministério Público Estadual e da Semad, às empresas Vallourec e Manesmann,

Gerdal, Usiminas e CSN para verificar o cumprimento da Lei Estadual nº 18.031, de

2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, especialmente no

tocante  às  alterações  introduzidas  pela  Lei  Estadual  nº  20.011/2012,  que  dispõe

sobre a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de
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Origem Vegetal ou Animal de Uso Culinário e dá outras providências. Em seguida,

são  recebidos  requerimentos  do  Deputado  Gustavo  Corrêa  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater a inspeção veicular no Estado; e

do Deputado Bonifácio Mourão em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  2.338/2011,  que  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de que, em 60% de toda a frota de veículos pertencente ao Poder

Executivo do Estado ou que a ele preste serviços, sejam utilizados pneus reformados

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, 27 de novembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 20/11/2012

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Paulo Lamac e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  Deputada  Liza  Prado,

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

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

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Liza Prado,

do Deputado Paulo Lamac e do Deputado Doutor Wilson Batista em que solicitam

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento  do  Crack  para  debater  as  emendas  desta  Comissão  ao  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, exercício de 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, 26 de novembro de 2012.
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Paulo Lamac, Presidente - Vanderlei Miranda.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/11/2012

Às  14h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Fabiano

Tolentino.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Luzia  Ferreira,

declara aberta a reunião, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que

a reunião se destina a discutir os procedimentos relativos ao processo de adoção de

crianças e adolescentes no Estado, bem como a colher sugestões que facilitem e

incentivem a adoção.  A Presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião

para ouvir  a Sra. Sandra Maria Teodora Amaral,  Presidente do Grupo de Apoio à

Adoção “De Volta pra Casa"; e o Sr.  Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de

Justiça, que são convidados a tomar assento à mesa. A Deputada Luzia Ferreira, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença  dos  parlamentares  e  dos  convidados,  determina  a  lavratura  da  ata  e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 242/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  242/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão de

regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Por determinação do Presidente desta Casa, as Mensagens nºs 244 e 246/2012

foram anexadas à proposição em exame, nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento

Interno.  A  Mensagem  nº  244/2012  trata  da  concessão  de  regime  especial  de

tributação ao segmento econômico do comércio varejista de artigos esportivos. Já a

Mensagem  nº  246/2012  trata  da  concessão  de  regime especial  de  tributação  ao

segmento econômico do comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de

áudio e vídeo.

Fundamentação

A mensagem em análise, que encaminha a referida exposição de motivos, informa

que a medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico

da  economia  estadual  sujeito  a  impactos  negativos  de  políticas  econômicas

instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao ICMS.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, o Estado

incluiu em sua legislação, na forma dos arts. 32-A a 32-H da Lei nº 6.763, de 1975,

tratamento  tributário  diferenciado  para  determinados  setores  econômicos,  a  ser

implementado  mediante  regime  especial  concedido  pelo  Superintendente  de

Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Assim, o benefício tributário

em análise tem amparo no referido art. 32-E, transcrito a seguir:

“Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.” (Grifos nossos.)

Por meio de ofício da SEF (OF. SEF. GAB. SEC. nº 796/2012), foi encaminhada a

esta Comissão exposição de motivos adicional informando que os regimes especiais
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de  tributação  referentes  às  mensagens  acima  mencionadas  foram  precedidos  da

assinatura de protocolos de intenções nos quais as empresas que realizam comércio

eletrônico de artigos do vestuário e acessórios, artigos esportivos, eletrodomésticos e

equipamentos  de  áudio  e  vídeo  se  comprometeram  a  investir  no  Estado  R$27

milhões,  aproximadamente,  e  a  gerar  cerca  de  670  empregos  diretos  e  1.200

empregos indiretos.

A essas empresas foi concedido sistema simplificado de escrituração e apuração do

ICMS para as operações de saída contratadas no âmbito do comércio eletrônico ou

do “telemarketing”, em substituição aos créditos do imposto decorrentes de entrada

de mercadorias ou utilização de serviços. Foi, portanto, concedido regime especial de

tributação, na forma de crédito presumido, de forma que a carga tributária efetiva seja

de 3% quando a alíquota estabelecida para a operação for de até 18%; e de 7%

quando a alíquota for superior a 18%.

A referida exposição de motivos salienta que, apesar de previstas na legislação

mineira, as medidas em comento serão concedidas de forma individualizada, após

análise de requerimento do contribuinte.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação

para os segmentos econômicos referidos nas Mensagens nºs 242, 244 e 246/2012,

por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ...

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  contribuinte  mineiro  que

promova  operação  de  saída  contratada  por  meio  de  comércio  eletrônico  ou  de

“telemarketing”,  nos termos do art.  225-A 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 que promova operação de saída contratada por meio de comércio eletrônico

ou de “telemarketing”, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos

do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposições de

motivos encaminhadas por meio das Mensagens nºs 242/2012, 244/2012 e 246/2012.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Rômulo  Viegas  -

Anselmo José Domingos - Ulysses Gomes (voto contrário).

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 251/2012

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 transporte aéreo de passageiros.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Por determinação do Presidente desta Casa, foram as Mensagens nºs 252/2012 e

253/2012  anexadas  à  proposição  em  exame,  nos  termos  do  art.  173,  §  2º,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em análise encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa,

nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, exposição de

motivos  que visa  beneficiar  os  contribuintes  mineiros  do  segmento  econômico de

transporte  aéreo  de  passageiros  com  regime  especial  de  tributação,  buscando  a

redução  da  carga  tributária  relativa  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

De acordo com a mensagem do Governador do Estado, 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  ICMS.  Em atendimento ao disposto

no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, foi encaminhada para a apreciação desta Casa

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda -  SEF - a respeito da
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concessão do regime especial  de tributação em matéria de  ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de transporte aéreo de passageiros.

O referido artigo 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 a adoção de medida que

incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF.

Essa medida, conforme o disposto no § 2º do mesmo artigo, deve ser ratificada por

esta  Casa no prazo de 90 dias,  por  meio  de resolução.  Nos termos do §  6° do

mencionado  dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

A  medida  fiscal  em  questão  está  prevista  no  Programa  de  Apoio  ao

Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -

Pró-Confins -, criado pela Lei nº 13.449, de 10/1/2011, com redação dada pela Lei nº

19.979,  de  28/12/2011,  cujas  medidas incluem a  criação de área de neutralidade

fiscal, com o objetivo de desonerar de tributação estadual as operações e prestações

internas e de importação realizadas por empresa participante do Programa.

Por meio de ofício da SEF (OF.SEF.GAB.SEC. Nº 796/2012), foi encaminhada a

esta Comissão exposição de motivos adicional informando que os regimes especiais

de tributação referentes às  mensagens acima mencionadas serão concedidos,  de

forma individualizada, analisados a requerimento do contribuinte.

Conforme a exposição de motivos adicional, “o tratamento tributário, a ser analisado

caso a caso, será por meio da redução da base cálculo nos seguintes percentuais:

I - de 94,45%, a base de cálculo do ICMS incidente na importação do exterior de:

a) máquinas e equipamentos destinados ao centro de manutenção de aeronaves;

b)  partes,  peças,  motores,  simuladores  e  outros  materiais  de  reposição,

manutenção  ou  reparo  de  aeronaves  e  de  equipamentos  e  instrumentos  de  uso

aeronáutico, relacionados no Anexo Único;

c)  aeronaves  destinadas  ao  ativo  permanente,  adquiridas  mediante  contrato  de

compra e venda direta e/ou parcelada;
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d) simuladores de voos destinados ao ativo permanente do centro de treinamento

de aeronaves;

II  -  83,33%, a base de cálculo do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas nas

aquisições  interestaduais  de  máquinas  e  equipamentos  destinados  ao  ativo

permanente centro de manutenção de aeronaves;

III  -  de  94,45%,  a  base  de  cálculo  do  ICMS incidente  na  aquisição  interna  de

máquinas e equipamentos destinados ao ativo permanente centro de manutenção de

aeronaves.”.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira, este relator entende que a concessão do regime especial em questão deve

ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao segmento econômico de transporte aéreo de passageiros por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de transporte aéreo de

passageiros, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e

do art. 4º da Lei nº 13.449/2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de

dezembro de 2011.

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 transporte aéreo de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449/2000, com a redação

dada  pela  Lei  nº  19.979,  de  28  de  dezembro  de  2011,  conforme exposições  de

motivos encaminhadas por meio das Mensagens nºs 251/2012, 252/2012 e 253/2012.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Romel  Anízio  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Júlio - Ulysses Gomes (voto contrário).
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.363/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Apoio  Popular  -  IAP  -,  com  sede  no

Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012  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 3.363/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Apoio Popular - IAP -, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  33  (ver  alteração de

26/9/2012) veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o

art.  39 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, que tenha,

de preferência, o mesmo objetivo da entidade dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar  o nome da entidade ao consubstanciado no art.  1º  de seu

estatuto.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.363/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o In stituto de Apoio Popular - IAP -

Amanhecer, com sede no Município de Contagem.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.458/2012

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  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  -  Apae  -  de

Cuparaque, com sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/9/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

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 3.458/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Cuparaque, com sede no

Município de Cuparaque.

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,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  14  veda  a

remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 46 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a organização

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 3.458/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.535/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Córrego Rico e Capão Grosso, com sede no

Município de Perdizes.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/11/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.535/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Córrego Rico e Capão Grosso, com sede no Município de

Perdizes.

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



1665
____________________________________________________________________________

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.  44,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

assistencial congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência  Social;  e,  no  art.  45,  que  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão

remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens, sob

qualquer forma ou pretexto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.535/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.536/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária  dos Pequenos Produtores

Rurais  de  Pinheiro  e  Adjacências  -  ACPPRP  -,  com  sede  no  Município  de

Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/11/2012  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 3.536/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Pinheiro e Adjacências -
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ACPPRP -, com sede no Município de Itamarandiba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art.  35,  parágrafo único, determina

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 outro órgão público.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.536/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Glaycon Franco - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.537/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Santa Cruz, com sede no Município de Campo Belo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/11/2012  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 3.537/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a



1667
____________________________________________________________________________

Associação Santa Cruz, com sede no Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

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 3.537/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rosângela Reis - Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 877/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.479/2010, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Itapagipe o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2011 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 determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Em 26/4/2011, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e à Prefeitura Municipal de

Itapagipe, para que se manifestassem sobre a pretendida alienação.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 877/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Itapagipe o imóvel com área de 462,50m², situado nesse Município, e

registrado sob o nº 11.535, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Frutal.

Para a transferência de domínio de patrimônio público, a Constituição mineira exige,

em seu art. 18, a autorização do Poder Legislativo. No plano infraconstitucional, o art.

17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da

Constituição  da  República  e  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública,  estabelece igual  requisito,  além  da existência  de  interesse

público devidamente justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel

será  destinado  à  construção  de  uma  casa-lar,  responsável  pelo  acolhimento  de

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, contribuindo para seu pleno

desenvolvimento, por meio de uma convivência afetiva equilibrada e saudável.

Ainda para garantir que o bem seja utilizado de acordo com o interesse público, o

art. 2º do projeto prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

Cabe  ressaltar  que  a  Prefeita  Municipal  de  Itapagipe,  no  Ofício  nº  47/2011,

manifestou  o  interesse  daquela  municipalidade  em  utilizar  o  referido  imóvel  para

atender à demanda local de amparo aos menores em situação de risco.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por

meio da Nota Técnica nº 569/2011, posicionou-se de forma contrária à pretendida

alienação, uma vez que o citado bem foi doado ao Estado, em 1990, para uso e

administração do Poder Judiciário e o Ministério Público possui planos de utilizá-lo

como sede própria.
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Entretanto,  o  Procurador-Geral  de  Justiça  enviou  a  esta  Casa  o  Ofício  nº

2.522/2012, concordando com a transferência do imóvel ao Município de Itapagipe,

uma vez que ele se destina a garantir maior proteção à infância e à adolescência,

áreas que demandam a união de esforços de toda a sociedade, especialmente das

instituições públicas.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em tela.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 877/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 877/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei  em epígrafe,  de autoria  do Deputado Zé Maia,  visa autorizar  o

Poder Executivo a doar ao Município de Itapagipe 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 877/2011 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar

ao  Município  de  Itapagipe  imóvel  com  área  de  462,50m²,  situado  nesse  ente

federativo,  para  a  construção  de  uma  casa-lar,  destinada  a  acolher  crianças  e

adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Em seu art. 2º, a proposição determina que o imóvel reverterá ao doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que
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para outro ente da Federação, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

Após exame, conclui-se que o projeto 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 877/2011,  no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Romel  Anízio,  Presidente  e  relator  -  Zé  Maia  -  Antônio  Júlio  -  Anselmo  José

Domingos - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Mendes Pimentel o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2011 e encaminhada 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  14/6/2011,  esta  relatoria  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

de  domínio  pretendida,  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Mendes  Pimentel,  para  que

declarasse sua concordância ou não com os termos da proposição.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.
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Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  1.505/2011 de autorizar  o Poder  Executivo a doar ao

Município de Mendes Pimentel o imóvel com área de 360m², situado nesse Município

e registrado sob o nº 1.273, a fls. 183 do Livro 2-E, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Mantena.

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 a instalação de apoio operacional da Prefeitura

Municipal e para o desenvolvimento de atividades de interesse social da 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 585/2011, posicionou-se

favoravelmente  ao  negócio  proposto,  uma vez  que  a  transferência  do  bem  trará

benefícios à comunidade.

O Prefeito Municipal de Mendes Pimentel, por sua vez, declarou sua aquiescência

ao  negócio  jurídico  em  questão,  informando  que  a  doação  é  de  interesse  do

Município.

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município de Mendes Pimentel.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.505/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Glaycon Franco - Rosângela

Reis - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012,  do  Governador  do  Estado,

encaminhado por meio da Mensagem nº 316/2012, “altera a Lei nº 5.301, de 16 de

outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a

Lei  nº  10.366,  de  28  de  dezembro  de  1990,  que  dispõe  sobre  o  Instituto  de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as Emendas nºs 1 a 7, que

apresentou,  vem agora  o projeto a esta  Comissão para que seja emitido parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme  relatado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  proposição  sob

exame pretende modificar o Estatuto dos Militares e a lei do Instituto de Previdência

dos Militares do Estado de Minas Gerais, com vistas ao aperfeiçoamento da carreira

dos  militares;  à  instituição  de  “abono  de  permanência”  para  os  militares  que

continuarem em atividade após cumpridas as exigências para transferência para a

reserva; e ao equilíbrio das contas do regime de previdência e assistência social dos

militares do Estado.

Segundo  aquela  douta  Comissão,  além  de  cumprir  as  exigências  de

responsabilidade  fiscal  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  o  projeto

encontra  respaldo  nas  Constituições  da  República  e  do  Estado,  uma vez  que  a

iniciativa na matéria é privativa do Governador do Estado, que o tema é do domínio

de lei complementar e que o legislador estadual detém ampla margem de autonomia

para disciplinar o estatuto e o regime de previdência dos membros da Polícia e do

Corpo de Bombeiros Militares.

Da nossa parte, entendemos que as medidas propostas pelo Governador do Estado

efetivamente  contribuem  para  a  necessária  valorização  da  laboriosa  classe  dos

militares do Estado, cuja atividade é essencial para a manutenção da ordem e da paz

em nossa sociedade.
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Conforme consta da exposição de motivos encaminhada pelo autor da proposição:

“As alterações propostas para as regras de promoção atenderão às necessidades

dos  militares  estaduais,  possibilitando  correção  de  distorções  e  gerando  maior

satisfação da tropa. Paralelamente, os novos critérios contribuem para o resgate de

valores preponderantes da atividade militar, quais sejam, a disciplina e a hierarquia.

Busca-se preservar o modelo baseado no merecimento, essencial para a eficiência

na prestação de serviços, além de manter o plano de carreira“.

Compreendemos ainda a relevância e a pertinência das Emendas nºs 1, 2 e 7, da

Comissão de Constituição e Justiça. A primeira, por incorporar ao projeto proposta do

próprio Governador do Estado, que pretende restabelecer o serviço de assistência

religiosa nas instituições militares, com vistas ao acolhimento espiritual dos militares e

de seus familiares. A segunda, por aprimorar a proposição à luz dos preceitos da

técnica legislativa. A última, por diferenciar de maneira adequada as consequências

do  aproveitamento  insatisfatório  e  da  desistência  sem  justificativa  de  curso  de

formação.

Finalmente,  opinamos  também  pela  aprovação  das  Emendas  nºs  8  a  10,  que

apresentamos ao final deste parecer, com base em propostas do Deputado Sargento

Rodrigues.  Pela  primeira,  estabelecemos  que também nos  casos  de  promoção a

Soldado de 1ª  Classe deverá prevalecer,  para efeito  de antiguidade,  a ordem de

classificação  obtida  no  concurso  ou  curso.  Pela  segunda,  determinamos  que  ao

militar promovido por ato de bravura será atribuída nota mínima no curso exigido para

promoção pela via normal, para que não haja prejuízo posterior em razão daquela

promoção. Pela terceira, nos limitamos a corrigir erro material da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

31/2012, no 1º turno, com as Emendas nºs 1, 2 e 7, da Comissão de Constituição e

Justiça, e com as Emendas nºs 8 a 10, a seguir apresentadas, e pela rejeição das

Emendas nºs 3 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
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“Art. … - O parágrafo único do art. 12 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com

a seguinte redação:

'Art. 12 - (…)

Parágrafo  único  -  Nos  casos  de  nomeação  coletiva  mediante  concurso,  de

declaração de Aspirante-a-Oficial e de promoção a 3º-Sargento, a Cabo e a Soldado

de 1ª Classe, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida

no concurso ou curso.'.”.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - Os arts. 190 e 216 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar acrescidos

dos seguintes §§ 2ºs, passando os respectivos parágrafos únicos a vigorar como §§

1ºs:

'Art. 190 - (…)

§  2º  -  Ao  oficial  promovido  por  ato  de  bravura  será  atribuída  nota  mínima  de

aprovação em curso exigido para promoção ao posto.

(...)

Art. 216 - (…)

§  2º  -  À  praça  promovida  por  ato  de  bravura  será  atribuída  nota  mínima  de

aprovação em curso exigido para promoção ao posto.'.”.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao parágrafo único do art. 15 a seguinte redação:

“Art. 15 - (...)

Parágrafo único -  O prazo  mínimo para concessão de promoção por  tempo de

serviço ao Soldado de 1ª Classe será de nove anos de efetivo exercício e ao Cabo

será  de  nove  anos  de  efetivo  exercício  na  mesma  graduação  no  período

compreendido entre a data de publicação desta lei complementar e 31 de dezembro

de 2014.”.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Tiago  Ulisses  -
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Sargento Rodrigues - Fred Costa - Pompílio Canavez - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de

Minas Gerais, e a Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas  nos  1  a  7,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação com as Emendas nos 1, 2 e 7, da Comissão de Constituição e Justiça, e

com as Emendas nºs 8 a 10, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende modificar a lei que dispõe sobre o Estatuto

dos Militares  e a lei  que dispõe sobre o Instituto de  Previdência dos Militares  do

Estado de Minas Gerais. As alterações propostas visam aperfeiçoar a carreira dos

militares; instituir o “abono de permanência” para os militares que continuarem em

atividade depois  de cumpridas as  exigências para transferência para a reserva;  e

equilibrar as contas do regime de previdência e assistência social dos militares do

Estado.

Conforme justifica o Secretário de Estado Adjunto, na exposição de motivos que

acompanha  o  projeto,  "as  alterações  propostas  para  as  regras  de  promoção

atenderão  às  necessidades  dos  militares  estaduais,  possibilitando  correção  de

distorções e gerando maior satisfação da tropa",  além de preservarem "o  modelo

baseado no merecimento, essencial para a eficiência na prestação de serviços".

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-
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constitucional  que  impeçam  a  tramitação  do  projeto,  afirmando  que  a  regra  de

iniciativa está sendo observada, uma vez que o inciso III do art. 66 da Constituição

Estadual  reserva  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  a  iniciativa  privativa  para  a

"deflagração do processo legislativo em matérias como o regime de previdência dos

militares e a organização da Polícia Militar".

Posteriormente à apresentação do projeto, o Governador, por meio da Mensagem

nº 335/2012, encaminhou a esta Casa emenda com o objetivo de “restabelecer  o

serviço de assistência religiosa nas instituições militares, extinto desde 2007, através

da  criação  do  Quadro  de  Oficiais  Capelães  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de

Bombeiros Militar (QOCPL-PM/BM)". Segundo consta da referida mensagem, trata-se

de  medida  “de  inequívoco  interesse  público,  que  trará  acolhimento  espiritual  aos

servidores militares e a seus familiares, atendendo, ainda, à promoção da educação

moral nas instituições militares”. A proposta governamental foi acatada na forma da

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

A Emenda nº 2, da mesma Comissão, esclareceu as disposições dos arts. 11, 12 e

15 da proposição examinada e adequou-as aos preceitos da técnica legislativa. Por

fim, por sugestão do Deputado Sargento Rodrigues, foram apresentadas as Emendas

nos  3  a  7,  "que,  pertinentes  à  temática  do  projeto,  visam  a  aperfeiçoamentos

ulteriores no regime jurídico dos militares do Estado de Minas Gerais".

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública considerou "que as

medidas  propostas  efetivamente  contribuem  para  a  necessária  valorização  da

laboriosa  classe  dos  militares  do  Estado,  cuja  atividade  é  essencial  para  a

manutenção da ordem e da paz em nossa sociedade". A Comissão apresentou as

Emendas nos 8 a 10 com base em propostas do Deputado Sargento Rodrigues. A

primeira emenda estabelece que, também nos casos de promoção a Soldado de 1ª

Classe, deverá prevalecer, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida

no concurso ou curso. A segunda emenda determina que ao militar promovido por ato

de  bravura  será  atribuída  nota  mínima no  curso  exigido  para  promoção  pela  via

normal, para que não haja prejuízo posterior em razão daquela promoção.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação
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da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja, 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como

a criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão enviou a esta Casa ofício apresentando o impacto orçamentário-financeiro

decorrente da implementação das medidas constantes no projeto para os exercícios

de  2012,  2013,  2014  e  2015.  De  acordo  com  o  referido  ofício,  o  impacto

orçamentário-financeiro decorrente da implementação dos reajustes para o exercício

de 2012 será de R$42.582.343,02, para o ano de 2013 será de R$83.972.735,21,

para  o  ano  de  2014  será  de  R$52.164.493,01  e  para  o  ano  de  2015  será  de

R$122.698.676,68.

Em  sua  justificativa,  a  Secretária  afirmou  que  "os  valores  apurados  são

superestimados,  uma vez que se considerou a  existência  de  militares  aptos para

promoção sempre que houver disponibilidade de vaga" e que "os acréscimos à folha

de  pagamento  de  pessoal  do  Poder  Executivo",  em  decorrência  das  propostas

contidas no projeto de lei  em análise,  "estão em conformidade com os limites de
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despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, têm adequação

orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias". Informou, ainda, que o

aumento  de  despesas  gerado  pela  implementação  das  medidas  propostas  "não

afetará as metas de resultados fiscais e é compatível com as diretrizes para a política

remuneratória  das  carreiras  do  Poder  Executivo  estadual,  previstas  na  Lei  nº

19.973/2011".  Visando,  ainda,  atender  ao disposto no § 2º  do  art.  16 da LRF, foi

encaminhando a esta  Casa o detalhamento dos valores de impacto financeiro da

proposição.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2012,

publicado no jornal “Minas Gerais” - Diário do Executivo em 27/9/2012, as despesas

com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta para o exercício de 2012, o

valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a RCL publicada

no referido relatório.

Em relação ao exercício de 2013, adicionando-se o valor do impacto financeiro da

proposta ao valor previsto para as despesas com pessoal do Poder Executivo para

2013 pelo Projeto de Lei nº 3.471/2012, projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA -, o

valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a RCL prevista

no mencionado projeto de lei.  Para o exercício de 2014 e 2015, considerando-se,

respectivamente, o crescimento real anual de 6% e 5,5% previstos para o PIB, pela

Lei nº 20.373, de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o valor  ainda permanece

inferior ao limite prudencial.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,

da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento

de remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização

em seu art. 14.

Além disso, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27

de  dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a
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implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

31/2012, no 1º turno, com as Emendas nos 1, 2 e 7, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas nos 8 a 10, apresentadas pela Comissão de

Administração Pública,  e  pela  rejeição das Emendas nºs  3 a  6,  da  Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Romel Anízio -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.271/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

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

obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública, especialmente a Polícia

Militar e a Polícia Civil, do ingresso na rede de atendimento à saúde de pessoa ferida

com arma.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2012,  a  proposição  foi  analisada

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe agora a  esta Comissão emitir  parecer  quanto  ao mérito  da  proposta,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa tornar obrigatória a notificação aos órgãos de segurança

pública do Estado, especialmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, do ingresso de
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pessoa ferida com arma na rede de atendimento à saúde, aí incluídas as unidades

básicas de saúde,  os  postos de pronto atendimento,  as  equipes  do Programa de

Saúde  da  Família,  as  unidades  pré-hospitalares,  as  clínicas  particulares,  os

ambulatórios e os hospitais públicos, privados e conveniados do Sistema Único de

Saúde - SUS. Tal notificação deverá ser feita por meio de um formulário eletrônico

contendo relatório do atendimento à pessoa ferida, a ser entregue no prazo máximo

de doze horas a contar do horário de atendimento registrado no prontuário médico.

De  acordo  com  a  proposição,  serão  consideradas  armas  as  de  fogo  e  os

instrumentos  cortantes,  perfurantes,  contundentes,  perfurocortantes,

cortocontundentes  e  perfurocontundentes,  e  caberia  à  Secretaria  de  Estado  de

Defesa Social  regulamentar a futura lei,  de maneira a garantir  a  padronização do

formulário de atendimento.

Vale  ressaltar  que  a  matéria  em  comento  recebeu  parecer  favorável  desta

Comissão quando da tramitação do Projeto de Lei nº 326/2011, de autoria do mesmo

Deputado. Tal proposição, no entanto, foi vetada totalmente pelo Chefe do Executivo,

após  sua  aprovação  pelo  Plenário  desta  Casa.  As  razões  do  veto  foram

fundamentadas  em  argumentos de  contrariedade ao interesse público,  porém,  na

diretriz  emanada  pelo  Executivo,  se  reconhece  a  relevância  da  iniciativa  e  a

necessidade de ela ser aprimorada de modo a ter maior efetividade e alcance ao se

tornar  norma.  Assim  sendo,  não  obstante  o  veto  oposto,  o  próprio  Governador

encaminhou  o  Projeto  de  Lei  nº  3.269/2012,  anexado  à  proposição  que  ora  se

examina, com prescrições muito semelhantes às do Projeto de Lei nº 326/2011.

O  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  à

proposta aqui em análise, buscou aprimorá-la e torná-la mais abrangente, para tal

acolhendo integralmente os termos da proposição anexa, de autoria do Governador.

No que toca ao mérito do Projeto de Lei nº3.271/2012, cabe-nos atentar para o

argumento que o justifica, qual seja, criar um método de circulação de informação

para dar subsídio às ações de investigação, prevenção e repressão de crimes contra

a  pessoa,  de  modo  a  aperfeiçoar  os  meios  de  promoção  da  defesa  social  e  a

investigação policial em Minas Gerais. Nesse sentido, vale ressaltar que o tempo de

resposta é tido como um dos principais referenciais para a determinação da eficiência
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policial.  Ademais,  cumpre  consignar  entendimento  sedimentado  no  âmbito  das

ciências  sociais  acerca  da  relevância  da  utilização  estratégica  de  certos  dados

oriundos dos sistemas de saúde pelas políticas de segurança pública. Tal permite, por

um lado, dar respostas mais rápidas no combate à criminalidade e à violência e, por

outro,  realizar  diagnósticos mais precisos em relação à detecção de padrões nas

atividades ilegais,  contribuindo,  em última instância, para o mapeamento de áreas

com  maior  incidência  criminal  (“hot  spots”)  e  para  o  planejamento  de  ações

integradas de prevenção, investigação e combate ao crime, como se pretende no

Sistema Integrado de Defesa Social em Minas Gerais. Além disso, esses dados, uma

vez sistematizados,  também poderão contribuir  para o aprimoramento de políticas

públicas nas áreas da saúde e da assistência social.

Considerando-se exatamente os argumentos acima, que justificam a proposição ora

em  comento,  evidencia-se  sobretudo  a  necessidade  de  se  estipular  um  prazo

razoável para que a notificação em questão seja feita, de modo que esse prazo possa

tanto ser cumprido pela rede de saúde quanto tornar factível a apuração do evento

que culminou no ferimento e, se cabível, possibilitar as devidas providências por parte

dos órgãos de segurança pública. Afinal, um dos objetivos primordiais da proposição

é auxiliar nas ações de investigação e repressão policial.

Sendo  assim,  em  que  pese  a  intenção  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e  Justiça,  no  que diz  respeito aos  argumentos  para  a  ampliação do

prazo  para  notificação  inicialmente  proposto  pelo  Projeto  de  Lei  nº  3.271/2012,

entendemos ser essencial mantê-lo em, no máximo, doze horas. Caso contrário, o

seu  objetivo  de  subsidiar  uma  resposta  mais  rápida  e  eficaz  no  combate  à

criminalidade e à violência ficará muito prejudicado, a ponto de talvez ficar destituído

de sentido, motivo pelo qual apresentamos o Substitutivo nº 2. Ressalte-se, quanto a

essa  matéria,  que  o  processo  de  notificação  por  meio  de  formulário  eletrônico

padronizado, ainda a ser elaborado pelas instâncias competentes no âmbito do Poder

Executivo, há de ser simples e objetivo, contendo apenas as informações essenciais

para subsidiar o início da atividade policial de averiguação, de modo a, ao mesmo

tempo,  atender  a  contento  seu  objetivo  primordial  e  não  comprometer  o

funcionamento da rede de atendimento à saúde onde será realizado. Além disso, o
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prazo aqui especificado, de doze horas no máximo, será contado a partir do fim do

atendimento emergencial  prestado à pessoa que estiver necessitando dele.  Assim

sendo, entendemos não haver prejuízo da assistência médica necessária e prioritária

nem  tampouco  da  comunicação,  em  tempo  razoável  e  hábil,  aos  órgãos  de

segurança responsáveis por preservar a ordem pública e por investigar crimes.

Outro aspecto a ser aprimorado no Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  e  que  justifica  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  2  é  a

substituição da expressão “vítima(s) de violência” por “pessoa(s) ferida(s)”, de modo a

retomar a proposição original, atingindo seus objetivos e ampliando sua abrangência.

Afinal, pensemos numa situação em que uma pessoa ferida dê entrada, desacordada,

na rede de atendimento à saúde e assim permaneça por algum tempo, e que não

haja testemunhas do evento. Como saber se se trata de um acidente ou de um caso

de violência? Outra situação: alguém é ferido acidentalmente por uma arma de fogo,

cuja posse é ilegal. Nesse caso, não seria um evento de violência, mas configuraria

uma irregularidade  de  relevância  para  a  defesa  social.  Ainda  um  outro  exemplo:

alguém  ferido,  querendo  eximir-se  de  culpa  ou  inocentar  outrem,  mente  sobre  a

causa do ferimento, e não há testemunhas. Sendo assim, a expressão “pessoa(s)

ferida(s)” abrangeria tanto casos de acidentes quanto de vítimas de violência. Além

disso, deixar-se-ia a cargo dos órgãos de defesa social  averiguar a natureza e a

qualificação do fato, o que, aliás, é compatível com suas atribuições, diferentemente

do  que  cabe  às  unidades  da  rede  de  atendimento  à  saúde,  às  quais  cumpre

prioritariamente prestar socorro.

Ainda um  ponto  a  ser  retocado no  substitutivo  da  Comissão de Constituição e

Justiça, por meio do Substitutivo nº 2, refere-se à supressão da especificação, na

ementa e no art. 1º do Projeto de Lei nº 3.271/2012, de a notificação em questão ser

feita especialmente à Polícia Militar e à Polícia Civil. Por não haver justificação para

essa supressão e por considerarmos ser relevante que esses órgãos da defesa social

sejam os principais  a serem comunicados sobre evento de atendimento a pessoa

ferida,  de  modo  que  possam,  respectivamente,  atuar  na  preservação  da  ordem

pública de forma imediata e restaurativa da normalidade e na investigação de crimes,

propomos que a referida especificação retorne à proposição em análise.
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Nos demais quesitos que o Substitutivo nº 1 suscita - ampliação dos elementos que

podem causar lesão ou morte (incluindo quaisquer outros agentes, físicos, químicos

ou biológicos que possam ser empregados para causar morte ou lesões corporais) e

supressão do art.  3º  da proposição original  (o qual  dispunha que a Secretaria  de

Estado de Defesa Social deveria regulamentar a futura lei, de maneira a garantir a

padronização do formulário  de atendimento)  -  entendemos  não haver  ressalvas a

serem feitas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.271/2012, no 1º

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

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública, especialmente a

Polícia Militar e a Polícia Civil, do atendimento a pessoas feridas pela rede de saúde.

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 um formulário eletrônico de

notificação de atendimento a pessoa ferida e a encaminhá-lo aos órgãos estaduais de

segurança pública, especialmente à Polícia Militar e à Polícia Civil, no prazo máximo

de  doze  horas  a  contar  do  horário  de  conclusão  do  atendimento  emergencial

registrado no prontuário médico.

Parágrafo único -  Para a viabilização dessas notificações,  deverá ser criado um

Sistema  Simplificado  de  Notificação  de  Atendimento  a  Pessoas  Feridas,  o  qual

conterá  um  formulário  eletrônico  básico,  a  ser  preeenchido  com  informações

essenciais para subsidiar o início das atividades policiais.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, serão consider adas pessoas feridas aquelas que

apresentarem lesões, danos ou sintomas físicos resultantes do uso de:

I - armas de fogo;

II - instrumentos cortantes;
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III - instrumentos perfurantes;

IV - instrumentos contundentes;

V - instrumentos perfurocortantes;

VI - instrumentos cortocontundentes;

VII - instrumentos perfurocontundentes; e

VIII  -  quaisquer  outros  agentes,  físicos,  químicos ou biológicos que possam ser

empregados para causar morte ou lesões corporais.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.405/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

remarcação da área e  perímetro do  Parque Estadual  Serra do  Ouro Branco,  nos

Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/8/2012,  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.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Sustentável - Semad -, na reunião de 25/9/2012 desta Comissão, mas, tendo em vista

o transcurso do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do Regimento

Interno, emitimos nosso parecer, apesar de, até o momento, não nos ter chegado o

resultado da diligência.

Fundamentação

A proposição em exame visa a remarcar a área e o perímetro do Parque Estadual

Serra do Ouro Branco, criado pelo Decreto nº 45.180, de 21/9/2009, localizado nos

Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, na forma do memorial descritivo constante
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no Anexo I ao projeto de lei (art. 1º).

Estabelece,  ainda,  que  a  remarcação  objetiva  “adequar  as  áreas  cujas

características ambientais, sociais e econômicas não justificam a sua manutenção no

referido Parque Estadual” (art. 2º da proposição).

O Deputado justifica a iniciativa afirmando que “até o momento não houve a criação

efetiva  do  Parque,  tampouco  o  ajuizamento  de  ações  judiciais  necessárias  à

desapropriação de imóveis que virão a integrá-lo, assim como os proprietários não

foram  indenizados”.  Informa,  ainda,  que  se  faz  “necessária  a  readequação  do

desenho  inicial  da  referida  Unidade  de  Conservação,  a  esta  incorporando  novas

áreas  de  relevante  interesse  ecológico  ou  cênico,  em  detrimento  daquelas  que,

inicialmente associadas ao Parque da Serra do Ouro Branco, não apresentam mais

tais características”. Por fim, registra o Deputado que “é de todo recomendável que se

altere o perímetro do Parque, assegurando-se a preservação de áreas com maior

importância ambiental e menor custo social naquela região”.

Observamos, inicialmente, que a matéria constante na presente proposição não se

encontra entre aquelas de iniciativa privativa, indicadas 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  da

Federação suplementar  essas normas,  estabelecendo disposições específicas, em

função  de  suas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em  temas

eventualmente não regulados por lei federal.

Dispõe,  ademais,  o  art.  225  da  Magna  Carta  que  “todos  têm  direito  ao  meio

ambiente ecologicamente equilibrado,  bem de uso comum do povo e  essencial  à

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Segundo o disposto

no  inciso  III  do  §  1º  desse  artigo,  incumbe  ao  poder  público,  para  assegurar  a

efetividade  desse  direito,  “definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços
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territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração

e a supressão permitidas somente através de lei,  vedada qualquer  utilização que

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A Lei Federal nº 9.985, de 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.

Por  força  do  disposto  no  §  4º  do  art.  11  da  lei  em  referência,  as  unidades

integrantes da categoria “Parque Nacional”, quando criadas por Estado ou Município,

serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal.

Insta registrar que o Parque Nacional e, como consequência, os Parques Estadual e

Natural Municipal têm “como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais

de  grande  relevância  ecológica  e  beleza  cênica,  possibilitando  a  realização  de

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico” (art. 11).

Ademais, o disposto no art. 22 da Lei nº 9.885, de 2000, disciplinando a referida

disposição do inciso III do § 1º do art. 225 da Constituição da República, estabelece

que “as unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público”. Vale dizer

que podem se originar tanto de lei como de ato administrativo, federal, estadual ou

municipal; contudo, o § 7º do mesmo artigo dispõe que “a desafetação ou redução

dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica”.

Desse modo, como nos parece que a proposição em exame pretende reduzir área e

perímetro  de  unidade  de  conservação,  ela  se  apresenta  como  o  instrumento

adequado e necessário à finalidade a que se destina.

Importante registrar que, em obediência ao comando constitucional, nos termos do

disposto no inciso III do §1º do art. 225 da Constituição da República, com o objetivo

de assegurar a observância do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

veda-se a utilização de unidade de conservação que “comprometa a integridade dos

atributos  que  justifiquem  sua  proteção”.  Portanto  caberá  à  Comissão  de  Meio

Ambiente avaliar,  no âmbito de sua competência,  se a remarcação da área e  do

perímetro  do  Parque  Estadual  é  medida  que,  sob  o  ponto  de  vista  ambiental,
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principalmente, comprometerá o uso e os atributos que levaram à criação da unidade

de conservação.

É necessário ressaltar  também que, caso se ateste,  no âmbito da Comissão de

Meio Ambiente, que a proposição pretende realizar a incorporação de área à unidade

de conservação em compensação à supressão de parte de sua área original - tal qual

a criação de uma unidade de conservação da natureza -, exige-se a realização de

prévios estudos técnicos e de consulta pública, que permitam identificar a localização,

a dimensão e os limites mais adequados para tanto, conforme inteligência dos §§ 2º e

6º do art. 22 da Lei do Snuc.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Meio Ambiente. Unidade de conservação. Estação ecológica. Ampliação dos limites

originais  na  medida  do acréscimo,  mediante decreto do Presidente  da República.

Inadmissibilidade. Falta de estudos técnicos e de consulta pública. Requisitos prévios

não  satisfeitos.  Nulidade  do  ato  pronunciada.  Ofensa  a  direito  líquido  e  certo.

Concessão do mandado de segurança. Inteligência do art. 66 (“sic”), §§ 2º e 6º, da

Lei nº 9.985/2000. Votos vencidos. A ampliação dos limites de estação ecológica, sem

alteração dos limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, não pode ser feita

sem  observância  dos  requisitos  prévios  de  estudos  técnicos  e  consulta  pública”.

(Mandado de Segurança nº  24665/DF; Relator Min. Cezar  Peluso; Tribunal  Pleno;

“DJ” 6/10/2006.)

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.405/2012.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rosângela Reis - André

Quintão - Rômulo Viegas - Fred Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.514/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.514/2012

“acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
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consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/10/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Cabe agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

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

Fundamentação

A proposição em tela objetiva permitir o fracionamento dos preços praticados pela

atividade de guarda, em depósito, de veículo automotor removido e apreendido por

infração à legislação de trânsito de competência do Departamento de Trânsito de

Minas Gerais - Detran-MG.

Para tanto, o projeto de lei pretende acrescentar o §11 ao art. 115 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, dispondo que, “para fins de cálculo do preço cobrado

por particular pela execução da atividade de guarda de veículos e da taxa a que se

refere o item 5.7 da Tabela D desta lei, será observado o fracionamento em horas do

valor cobrado por dia, nos dias de entrada e saída do veículo em depósito”.

Em  sua  justificação,  ressalta  o  autor  que  “atualmente,  no  caso  de  veículo

apreendido  e  removido  por  infração  à  legislação  de  trânsito,  cobra-se,

independentemente do horário em que o veículo dê entrada ou saída no depósito, o

valor  fixado na legislação para uma diária.  A cobrança realizada dessa forma não

observa o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não há

equivalência entre o serviço efetivamente prestado e o valor por ele exigido. Assim, o

projeto  de  lei  ora  apresentado  visa  alterar  a  legislação  em  vigor,  para  permitir  a

cobrança pelo serviço de acordo com tempo efetivo de estada do veículo removido,

tendo por base o valor fixado por dia”.

Primeiramente, cumpre informar que sobre os serviços de remoção e de estada de

veículo apreendido, quando prestados pelo Detran-MG, incide a cobrança da Taxa de

Segurança Pública, que é devida pela utilização de serviços específicos e divisíveis,

prestados pelo Estado em órgãos de sua administração, ou colocados à disposição

de pessoa física ou jurídica cuja atividade exija do poder público estadual permanente
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vigilância  policial  ou  administrativa,  visando  à  preservação  da  segurança,  da

tranquilidade,  da  ordem,  dos  costumes  e  das  garantias  oferecidas  ao  direito  de

propriedade, nos termos do inciso I do art. 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

De acordo com o § 6º  do mesmo artigo,  esses serviços, quando prestados por

particulares, mediante terceirização, não poderão ser cobrados em valores superiores

aos previstos nessa lei. A Taxa de Segurança Pública cobrada pelo serviço de estada

de veículo apreendido tem por base de cálculo os valores constantes no item 5.7 da

Tabela D anexa à Lei nº 6.763, de 1975, expressos em unidade fiscal do Estado de

Minas Gerais - Ufemg - e vigentes na data do vencimento, nos termos do art. 115 da

referida lei. Para veículo com peso bruto total igual ou superior a 3.500kg, é cobrado

o valor de 12,00 Ufemgs por dia. Para veículo com peso bruto total inferior a 3.500kg,

o valor da taxa é de 10,00 Ufemgs por dia, sendo de 6,00 Ufemgs por dia no caso de

motocicleta e outro veículo de duas ou três rodas.

Por outro lado, a prestação do serviço por terceiros é normatizada pelo Decreto nº

44.885, de 1º de setembro de 2008, que dispõe sobre normas de credenciamento de

pessoa natural ou jurídica para o exercício das atividades de remoção e guarda, em

depósito,  de  veículo  automotor  por  infringência  à  legislação  de  trânsito  de

competência do Detran-MG.

O seu art. 24 determina que, pela execução dessas atividades, será cobrado preço

fixado em resolução conjunta da Chefia de Polícia Civil e da Secretaria de Estado de

Fazenda mediante proposta da Chefia do Detran-MG, a ser pago pelo proprietário-

usuário  diretamente  à  credenciada  e  exclusivamente  mediante  depósito  em  sua

conta-corrente.  Na  composição  do  preço,  estão  incluídas  todas  as  despesas  de

operação  do  pátio,  diretas  ou  indiretas,  compreendidas  as  despesas  de

administração,  mão  de  obra,  encargos  sociais,  trabalhistas  e  previdenciários,

materiais  de  consumo,  combustíveis,  seguros,  impostos,  taxas,  contribuições,

amortizações  e  depreciação,  além  de  outras  despesas  financeiras  e  do  lucro  da

credenciada. Os preços estabelecidos são válidos para o ano do exercício da sua

publicação, podendo ser reajustados em 1º de janeiro de cada ano subsequente, nos
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termos da legislação federal e estadual, de acordo com a variação do Índice Geral de

Preços  de  Mercado  -  IGPM  -,  publicado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas,  que

representa  a  média  ponderada  dos  custos  dos  principais  insumos  utilizados  na

execução dos serviços. Os preços poderão ser revistos, para mais ou para menos, de

forma a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do credenciamento,

observado o princípio constitucional da modicidade, em qualquer época, ocorrendo

fatos imprevistos, ou após o período de um ano. A periodicidade da revisão poderá

ser reduzida ou aumentada por força de legislação federal ou estadual que venha

dispor sobre a matéria.

O art. 25 estabelece que não incidem as taxas constantes dos itens 5.7 e 5.8 da

Tabela D da Lei  nº  6.763, de 1975,  sobre os  serviços de remoção e guarda,  em

depósito, de veículo automotor, quando executados por credenciado, sendo devido

apenas o  preço acima referido.  As taxas,  conforme o  parágrafo único  do  mesmo

artigo, incidirão normalmente quando os serviços forem realizados diretamente pelo

Estado, por intermédio de seus órgãos de execução.

Portanto, os serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos por infração de

trânsito,  dependendo de quem os executa,  assumem naturezas jurídicas diversas,

sendo remunerados por formas distintas de contrapartidas.

Nesse  contexto,  comungamos  do  entendimento  do  autor  de  que  a  alteração

legislativa  pretendida  densifica  o  princípio  da  razoabilidade,  uma vez que evita  a

interpretação da norma de maneira a causar uma situação de onerosidade excessiva.

Assim, busca-se atingir a equivalência entre o serviço efetivamente prestado e o valor

por ele exigido, tendo como base o valor fixado para uma diária.

Ressaltamos que a Constituição da República, de 1988, dispõe, em seu art. 24, I,

que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente

sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.

Assim, tendo em vista que a matéria não encontra óbices jurídicos, uma vez que

não há invasão de competência legislativa e não há iniciativa privativa para dispor

sobre o tema, não vislumbramos óbices à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
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legalidade do Projeto de Lei nº 3.514/2012.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rosângela Reis - Rômulo

Viegas - André Quintão - Fred Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "fixa o efetivo da

Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  PMMG  -  e  o  efetivo  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015".

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. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Administração Pública, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por escopo fixar o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais - PMMG - em 51.669 militares e o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais -  CBMMG - em 7.999 militares até o ano de 2015, distribuídos nos

cargos  de  oficiais  e  praças,  conforme  os  quadros  constantes  nos  anexos  que  a

acompanham.

Conforme  justifica  o  Governador  do  Estado  na  exposição  de  motivos  que

acompanha o projeto, a proposição “tem a finalidade de fixar a distribuição do quadro

de efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista que a Lei

nº 19.987, de 28 de dezembro de 2011, fixou esses quadros apenas para o ano de

2011”.  O  Governador  destacou,  ainda,  que  "o  número  total  do  efetivo  não  será
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alterado, mantendo-se o quantitativo de 51.669 na PMMG e 7.999 no CBMMG".

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

constitucional  que  impeçam  a  tramitação  do  projeto,  afirmando  que  a  regra  de

iniciativa está sendo observada, uma vez que a alínea “a” do inciso III do art. 66 da

Constituição Estadual reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para

“a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar”.

Posteriormente à apresentação do projeto, o Governador, por meio da Mensagem

n° 320/2012, encaminhou a esta Casa emenda com o ob jetivo de adequar o efetivo

da PMMG à proposta de restabelecimento do serviço de assistência religiosa nas

instituições militares, contida no Projeto de Lei Complementar nº 31, de 2012, que ora

tramita nesta Casa e que prevê a criação do Quadro de Oficiais Capelães da Polícia

Militar  e  do  Corpo de Bombeiros  Militar.  Acolhendo a  sugestão do Governador,  a

Comissão de Constituição e  Justiça apresentou a Emenda nº  1,  remanejando 12

cargos do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais Capelães.

Em sua análise de mérito,  a  Comissão de Administração Pública  manifestou-se

favoravelmente à proposta em exame e à emenda apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça. Ponderando que “os postos e as graduações da Polícia Militar

e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  são  estabelecidos  conforme  o  nível  de

responsabilidade  e  a  qualificação  profissional  dos  seus  ocupantes”,  argumentou:

“com a nova distribuição dos militares e praças nos quadros daquelas corporações,

conforme prevista na proposição em estudo, vislumbra-se a concessão de promoções

para os servidores que estiverem aptos a elas”.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a Secretaria  de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  encaminhou  o  OF.GAB.SEC.  nº

585/2012, que informa o impacto financeiro para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015

decorrente do Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, que propõe alterações no

Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, em tramitação nesta Casa. Em

relação ao Projeto de Lei nº 3.521/2012, em exame, a Seplag informa que a nova

distribuição  das  vagas  somente  terá  reflexo  sobre  a  folha  de  pagamento  após  a
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concessão de promoções, cujo impacto já está contemplado nos valores pertinentes

ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, porquanto foram superestimados, uma

vez que se considerou a existência de militares aptos para promoção sempre que

houver disponibilidade de vaga.

Assim,  destacamos  que  a  proposição  original  e  a  emenda  apresentada  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  criam  vagas,  mas  apenas  alteram  a

distribuição das vagas no quadro dos efetivos da PMMG e do CBMMG. O acesso às

vagas só é possível de acordo com as regras de promoção estabelecidas no Estatuto

dos Militares, devendo as alterações realizadas nessas regras vir acompanhadas do

impacto orçamentário-financeiro. Considerando que tal impacto acompanha o Projeto

de Lei Complementar nº 31/2012, em tramitação nesta Casa, entendemos que não

existe óbice à continuidade da tramitação da proposição em exame.

Durante  a  discussão  do  projeto,  foi  apresentada  pelo  Deputado  Célio  Moreira

proposta de emenda com o objetivo de criar duas vagas para Capelão do CBMMG.

Cabe ressaltar que o Governador do Estado encaminhou a esta Casa a Mensagem nº

336/2012,  para  adequar  o  efetivo  da  PMMG  à  proposta  de  restabelecimento  do

serviço de assistência religiosa nas instituições militares, contida no Projeto de Lei

Complementar nº 31, de 2012, que ora tramita nesta Casa e que prevê a criação do

Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A

Comissão de Constituição e  Justiça apresentou a Emenda nº  1,  remanejando 12

cargos  do  Quadro  de  Praças  para  o  Quadro  de  Oficiais  Capelães,  acolhendo  a

sugestão do Governador do Estado.

Sendo assim, entendemos que a medida proposta pelo Deputado Célio Moreira é

meritória; entretanto, não pode ser acatada, tendo em vista que a matéria em questão

se insere no rol das matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.521/2012, no 1º

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Zé Maia,  Presidente e relator -  Antônio Júlio  -  Romel Anízio -  Rômulo Viegas -

Anselmo José Domingos.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.527/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 318/2012, o projeto de lei em análise “dispõe sobre a transferência da

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds - para a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/10/12,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

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

Regimento  Interno,  analisar  a  proposição  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal.

Fundamentação

A proposição em análise pretende que a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds - seja transferida para a estrutura

orgânica da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej. Para tanto, o

projeto, em seu art. 6º, propõe alteração no inciso XI do art. 5º da Lei Delegada nº

179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura da

administração pública do Poder Executivo do Estado.

O art. 2º do projeto propõe a criação de trinta cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD -,  de que trata o art.  1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007,

destinados à Seej. Propõe-se ainda a extinção de trinta cargos de DAD, no âmbito da

Seds, previstos no Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

Em  virtude  das  mencionadas  criação  e  extinção  de  cargos,  o  projeto  prevê

alteração no quantitativo de cargos previsto nos itens IV.2.4 e IV.2.9 do Anexo IV da

Lei Delegada nº 174, de 2007.

Ocorre  que  os  mencionados  dispositivos  que  criam  e  extinguem  cargos  não

retratam as alterações promovidas no anexo citado. A disparidade se dá pelo fato de

os quantitativos dos cargos de provimento em comissão, previstos na Lei Delegada nº
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174, de 2007, já terem sido alterados por meio de decreto, nos termos autorizados

nos arts. 16 e 31 da referida lei delegada.

Com efeito, dispõe o art. 16 da referida lei que “o dirigente máximo de órgão da

administração direta do Poder Executivo que tenha pactuado metas de desempenho,

nos termos do disposto no § 10 e no inciso V do § 11 do art. 14 da Constituição do

Estado, poderá propor a alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de

provimento em comissão, das funções gratificadas e das gratificações temporárias

estratégicas”. Registre-se que a alteração do quantitativo de cargos deve observar os

requisitos estabelecidos nos parágrafos do referido art.  16 e se dará por meio de

decreto, nos termos do § 2º.

Diante  de  tal  inadequação,  entendemos  que  tais  dispositivos  devem  ser

aprimorados de modo a estabelecerem o quantitativo de cada cargo de DAD que está

sendo transferido de uma Secretaria  para outra.  De acordo com a mensagem do

Governador  do  Estado,  que  acompanha  a  proposição,  resta  demonstrado  que  o

objetivo do projeto é “a transferência completa das estruturas e cargos presentes na

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Seds para a Seej”.

Percebe-se, portanto,  que a intenção do Executivo não é criar  novos cargos na

estrutura da administração direta, mas transferir alguns cargos existentes na Seds

para a Seej, em razão da modificação da vinculação da Subsecretaria de Políticas

sobre Drogas.

Por  essas  razões,  propomos  no  Substitutivo  nº  1,  apresentado  ao  final  deste

parecer, a supressão dos dispositivos que cuidam da criação e da extinção de cargos,

previstas nos arts. 2º a 5º do projeto.

O art. 9º do projeto propõe alterações ao art. 183 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

com o objetivo de incluir  na estrutura da Seej,  por subordinação administrativa,  o

Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

Propõe-se,  também, a possibilidade de cessão de servidores que estiverem em

exercício na Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Seds para a Secretaria de

Estado  de  Esporte  e  Juventude,  para  exercerem  as  atribuições  dos  respectivos

cargos de provimento efetivo. A cessão se dará com ônus para a Seej.

Nesse aspecto, é preciso ressaltar que o art. 7º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto
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de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder

Executivo, estabelece entre quais órgãos poderá haver cessão de servidor do Grupo

de Atividades de Defesa Social. A Secretaria de Estado de Esporte e Juventude não

está  prevista  na  referida  lei  entre  os  órgãos  nos  quais  é  cabível  a  cessão  de

servidores. Todavia, o art. 7º da Lei nº 16.292, de 27 de julho de 2007, possibilita a

cessão de servidor do Poder Executivo estadual para outro Poder, ente da federação

ou órgão ou entidade em que não haja a carreira a que pertence o servidor,  em

caráter  excepcional,  mediante  autorização  do  dirigente  máximo  do  órgão  ou  da

entidade de lotação do servidor.

Destaca-se também que, na sistemática organizacional da administração pública, a

pasta  funcional  do  servidor,  em  caso  de  cessão,  deve  ser  gerida  pelo  órgão  de

origem, uma vez que é ele o responsável  pela concessão de promoção e outras

vantagens  aos  servidores.  Dessa  forma,  por  solicitação  do  Poder  Executivo,

encaminhada a este relator, propomos, no Substitutivo nº 1, nova redação ao §5º do

art. 9º do projeto.

O projeto prevê ainda, em seu art. 10, que a Seej passa a ser o órgão gestor do

Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren

-, mantendo a Seds como órgão gestor apenas do Fundo Penitenciário Estadual.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo. O projeto

observa, dessa forma, a norma insculpida na alínea “e” do inciso III do art.  66 da

Constituição  Estadual,  que  inclui  entre  as  matérias  de  iniciativa  privativa  do

Governador do Estado a criação e a estruturação de Secretaria de Estado.

Vale  ainda  observar  que  a  temática  da  política  antidrogas  já  esteve  sob  a

responsabilidade da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude. Com a edição

da Lei Delegada nº 180, de 2011, tal incumbência foi transferida para a Secretaria de

Estado de Defesa Social.

Ressalte-se ainda que o Poder Executivo encaminhou a esta Casa Legislativa ofício

informando  que  as  alterações  de  quantitativo  de  cargos  prevista  no  projeto  não

acarretam  aumento  de  despesa,  dispensando,  dessa  forma,  o  envio  do  impacto

orçamentário-financeiro, conforme estabelece a Lei Complementar nº 101, de 4 de
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maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por  fim,  cumpre  registar  que  promovemos  outras  alterações  no  projeto  para

adequá-lo  à  técnica  legislativa,  entre  as  quais  se  destaca  a  transformação  dos

conteúdos dos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 9º em dispositivos autônomos do

projeto, devido a suas naturezas transitórias.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.527/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  transferência  da  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da

Secretaria de Estado de Defesa Social para a Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A Subsecretaria  de Políticas  sobre Drogas da Secretaria  de Estado de

Defesa Social -  Seds - fica transferida para a estrutura orgânica da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude - Seej.

Art.  2º  -  Os  seguintes  cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da

Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD -,  de  que  trata  o  art.  1º  da  Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, constantes do Quadro de Cargos de

Provimento em Comissão da Seds, ficam transferidos para o Quadro de Cargos de

Provimento em Comissão da Seej:

I - cinco DAD-1;

II - quatro DAD-2;

III - dois DAD-3;

IV - oito DAD-4;

V - nove DAD-6;

VI - dois DAD-9.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  os  cargos

transferidos serão identificados em decreto.

Art. 3º - Fica acrescentado ao inciso XI do artigo 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º
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de janeiro de 2011, a seguinte alínea “c”, ficando revogada a alínea “d” do inciso V do

mesmo artigo:

“Art. 5º - (...)

XI - (...)

c) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;”.

Art. 4º - O inciso XV do art. 181 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos

XVI, XVII e XVIII e o parágrafo único que seguem, ficando revogados os incisos IX, X

e XI do art. 132 da mesma lei:

“Art. 181 - (...)

XV - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias à sua implantação;

XVI - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção do uso de substâncias e produtos psicoativos, visando ao tratamento, à

recuperação e à reinserção social do dependente químico;

XVII  -  credenciar  organizações públicas,  privadas e não governamentais  para a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;

XVIII - exercer atividades correlatas.

Parágrafo único - A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e a Subsecretaria da

Juventude,  no  limite  de  suas  competências,  deverão  elaborar,  coordenar  e

desenvolver políticas públicas em conjunto.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao art. 182 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso X, ficando revogado o inciso XIII do art. 133 da mesma lei:

“Art. 182 - (...)

X - Subsecretaria de Políticas sobre Drogas:

a) Superintendência de Articulação e Descentralização de Políticas sobre Drogas;

b) Superintendência de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social;

c) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art. 6º - O inciso I do art. 183 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte  redação,  e  fica  acrescentado  ao  artigo  o  parágrafo  único  que  segue,

ficando revogados o inciso VI e os §§ 5° a 9° do ar t. 134 da mesma lei:
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“Art. 183 - (…)

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual da Juventude;

c) o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(…)

Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre

Drogas será exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art. 7º - A Lei Delegada nº 180, de 2011, fica acrescida do seguinte art. 183-A:

“Art. 183-A - A Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude é o órgão gestor

do  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de  Entorpecentes  -

Funpren.”.

Art. 8º - O art. 135 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual.”.

Art.  9º - Ficam transferidos para a Seej  os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

específicos à temática da política sobre drogas celebrados pela Seds até a data da

publicação desta lei, desde que se proceda, quando necessário, às adequações, às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo  único  -  Compete  à  Seej  o  monitoramento  e  o  acompanhamento  da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o “caput”.

Art. 10 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seds  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à Seej para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o “caput” será realizada com ônus para a

Seej.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Rômulo Viegas, relator  -  Glaycon Franco -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.540/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe altera o

quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/11/2012,  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,  consoante  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição tem por escopo a criação de 30 cargos de provimento em comissão

de  Assessor  de  Juiz,  de  recrutamento  amplo,  com  padrão de  vencimento  PJ-51,

destinados ao assessoramento dos magistrados de 2ª entrância e entrância especial.

Outrossim, cria  365 funções de confiança de assessoramento de juiz de direito,

destinadas  aos  magistrados  de  1ª  entrância  e  aos  magistrados  do  Sistema  dos

Juizados Especiais, com remuneração correspondente ao valor do padrão PJ-01, da

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos dos servidores do Poder Judiciário

do Estado, constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de

2000.

Nos termos do projeto, as funções de confiança que se propõe criar são privativas

de bacharéis em Direito e serão exercidas por servidor ocupante de cargo efetivo de

Oficial Judiciário, Especialidade Oficial Judiciário, ou Oficial de Apoio Judicial D, C ou

A, da Justiça de Primeira Instância, indicado por juiz de direito entre os servidores

lotados na comarca onde exercerá a função.
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De acordo com o ofício que encaminhou a proposição em análise, o Presidente do

Tribunal de Justiça - TJMG - esclarece que a criação dos 30 cargos de Assessor de

Juiz,  de recrutamento amplo, é para atender ao Plano de Instalação de Varas, de

acordo  com  o  Planejamento  Estratégico  do  Tribunal  de  Justiça,  vale  dizer,  para

atender a necessidade de incremento da estrutura judiciária de primeira instância, a

partir de uma ordem de prioridade e de ações congregadas das áreas administrativas

do  TJMG,  que  irão  programar  o  provimento  do  quadro  de  pessoal,  bem  como o

espaço, as obras, as reformas, o mobiliário e os equipamentos necessários.

Quanto  à  criação  da  funções  de  confiança,  “a  medida  se  faz  necessária  para

viabilizar o cumprimento do disposto no art. 4º do Provimento nº 22, de 5/9/2012, da

Corregedoria Nacional de Justiça, segundo o qual 'os assessores de magistrados de

primeiro grau serão distribuídos de forma equânime entre os juízes da justiça comum

e os juízes do sistema dos juizados especiais'.”.

Ademais, busca-se atender ao disposto no art. 56 da Lei Complementar nº 105, de

14/8/2008,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  59,  de  18/1/2001,  que  contém  a

organização e a divisão judiciárias do Estado, porquanto este artigo determina que o

Tribunal de Justiça encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei que cria cargos

de  assessores  de  juízes  vitalícios,  inclusive  os  dos  Juizados  Especiais,

independentemente da sua classificação na carreira, a serem providos por nomeação

do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante indicação de juiz.

A Constituição Federal, nos termos do art. 37, inciso II, estabelece que a investidura

em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo

ou emprego, na forma prevista em lei,  ressalvadas as nomeações para cargo em

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Por conseguinte, o inciso V do dispositivo constitucional citado define, ainda, que as

funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira

nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às

atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Ressalte-se que a Carta mineira reproduz o comando da Lei Maior por meio dos
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seus arts. 21, § 1º, e 23, “caput”.

Vê-se, portanto, que as medidas propostas têm amparo constitucional, vale dizer,

estão em conformidade com o ordenamento constitucional.

É  oportuno  ressaltar  que  as  funções  de  confiança,  assim  como  o  cargo  em

comissão, possuem como característica marcante a possibilidade de demissão “ad

nutum”, para a qual basta a perda da confiança.

Não obstante, é possível a fixação de requisitos para o satisfatório desempenho das

funções  e  do  cargo  acima  mencionados,  considerando-se  as  funções  a  serem

exercidas  ou  atribuídas  ao  cargo.  Como  exemplo,  destacam-se  os  requisitos  de

escolaridade e de algum conhecimento da natureza da função que irá exercer.

Assim é que o § 4º do art. 2º da proposição, ao definir quais servidores ocupantes

de cargo efetivo poderão exercer as funções de confiança, cuidou de ressalvar os

Comissários de Menor e os Oficiais de Justiça, bem como o Escrivão, responsável

que é pela Secretaria do Juízo.

A Lei Complementar n° 101, de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF -,conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e estabelece limites para os

referidos gastos nos arts.  19 e 20. O art.  16 da LRF exige que qualquer  ato que

acarrete  aumento  de  despesa  seja  acompanhado  da  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois

exercícios subsequentes bem como da declaração do ordenador de despesa de que

o  aumento  pretendido  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei

Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental

e  com  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  A  esse  respeito,  ressaltamos  que  a

adequação  aos  comandos  da  LRF  será,  no  momento  oportuno,  analisada  pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Acompanha  o  ofício  que  encaminhou  a  proposição  a  esta  Casa  o  relatório  do

impacto financeiro da medida proposta.

A Carta mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, enumera, no

art. 66, IV, as matérias de iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça,

entre as quais se destaca a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função

públicos  de  sua  Secretaria,  observados  os  parâmetros  estabelecidos  na  Lei  de
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Diretrizes  Orçamentárias.  Igualmente,  o art.  104,  II,  da mencionada Carta  Política

assegura ao Presidente daquela Corte a competência privativa para propor ao Poder

Legislativo  a  criação  e  a  extinção  de  cargo  e  a  remuneração  de  seus  serviços

auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de

seus membros e dos juízes.

Verifica-se,  portanto,  que  o  projeto  de  lei  em  exame  está  de  acordo  com  os

pressupostos  constitucionais  pertinentes  à  matéria,  notadamente  as  regras  de

iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo nesta Casa.

Conclusão

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

Lei nº 3.540/2012.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

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

Viegas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.253/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe dá nova redação

ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.896, de 2/8/2007, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que especifica.

A proposição  foi  aprovada  no 1º  turno,  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  e  agora

retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos

dos arts. 102, VII, e 189 do Regimento Interno.

Em  obediência  ao  estatuído  no  §  1º  do  art.  189  do  mesmo  Diploma,  será

apresentada, como parte deste parecer, a redação do vencido.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.253/2011, na forma aprovada em 1º turno, autoriza o donatário

dos imóveis de que trata a Lei nº 16.896, de 2/8/2007, a destinar o imóvel situado no

Povoado de Costas para  o  funcionamento  da  entidade  Fazenda de Recuperação

Feminina Sociedade Amor à Vida - Sovida - e estabelece que esse bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta
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lei, não lhe for dada essa destinação.

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  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 n° 2.253/2011, no

2° turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Rômulo Viegas - Antônio Júlio -

Anselmo José Domingos - Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 2.253/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o donatário dos imóveis de que trata a Lei nº 16.896, de 2 de agosto de

2007, a dar ao imóvel situado no Povoado de Costas a destinação que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o donatário dos imóveis de que trata a Lei nº 16.896, de 2 de agosto

de  2007,  autorizado  a  destinar  o  imóvel  situado  no  Povoado  de  Costas  para  o

funcionamento da entidade Fazenda de Recuperação Feminina Sociedade Amor à

Vida - Sovida.

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 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.813/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 1.813/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Délio  Malheiros,  que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Democrata - Aspade -,

com sede no Município  de Além Paraíba,  foi  aprovado em turno único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.813/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Democrata - Aspade

-, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos do

Democrata - Aspade -, com sede no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.422/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.422/2012, de autoria do Deput ado Fred Costa, que declara de

utilidade pública a Associação Recreativa e Esportiva Peposo Team - A.R.E.P.T. -,

com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.422/2012

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Esportiva Peposo Team -

Arept -, 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 Recreativa e Esportiva

Peposo Team - Arept -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.423/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.423/2012, de autoria do Deput ado Tadeu Martins Leite, que

declara de utilidade pública a Associação Montesclarense de Handebol, com sede no

Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.423/2012

Declara de utilidade pública a Associação Montesclarense de Handebol, com sede

no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Montesclarense  de

Handebol, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.426/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.426/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara
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de  utilidade  pública  a  Associação  Desportiva  e  Cultural  Vila  Nova,  com  sede  no

Município de Pará 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 3.426/2012

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva  e Cultural  Vila  Nova,  com

sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Desportiva e Cultural Vila

Nova, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.427/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.427/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural Karrossel Paraminense, com

sede no Município de Pará 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 3.427/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Desportiva  e  Cultural  Karrossel

Paraminense, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a Ass ociação Desportiva e Cultural
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Karrossel Paraminense, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.456/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.456/2012, de autoria do Deput ado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Comissão Organizadora de Futebol e Associados do

Engenho de Serra - Cofaes -, 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 3.456/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Comissão  Organizadora  de  Futebol

Associados do Engenho de Serra - Cofaes -, 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 Comissão Organizadora de

Futebol  Associados do Engenho de Serra  -  Cofaes -,  com sede no Município  de

Formiga.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luzia Ferreira, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2012

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.368, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012

Altera o quantitativo de cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia

Legislativa.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1° - O quantitativo dos cargos de provimento e fetivo de Analista Legislativo,

código AL-AN, e de Procurador, código AL-PR, integrantes do Quadro de Pessoal da

Secretaria da Assembleia Legislativa, aos quais se refere o art. 4° da Lei n° 15.014,

de 15 de janeiro de 2004, passa a ser, respectivamente, de quinhentos e dezessete e

de dezenove.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de novembro de 2012; 223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, 1º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Gilberto Abramo

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

Correspondência: Mensagem nº 326/2012 (encaminhando a Indicação nº 69/2012),

do Governador do Estado - Ofício nº 23/2012 (encaminhando cópia do parecer prévio

sobre  o  Balanço  Geral  do  Estado  relativo  ao  exercício  de  2011,  bem  como dos

relatórios da unidade técnica e pareceres da Auditoria e do Ministério Público),  do

Presidente do Tribunal de Contas - Ofício nº 16/2012, do Governador do Estado -

Ofício  nº  5/2012,  do  Vice-Governador  do  Estado -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.595 e 3.596/2012 -
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Requerimentos  nºs  3.838 a  3.849/2012  -  Requerimentos  dos  Deputados  Gustavo

Perrella  e  outros  e  Fred  Costa  e  outros  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões  de  Fiscalização  Financeira,  de  Política  Agropecuária,  do  Trabalho,  de

Cultura, de Segurança Pública e de Meio Ambiente, da Deputada Liza Prado e do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  -  Questões  de  ordem;  homenagem  póstuma;

questões  de  ordem  -  Registro  de  presença  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados Gustavo Valadares e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Designação  de  Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 39/2012 - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados

Gustavo Perrella e outros e Fred Costa e outros; deferimento - 2ª Fase: Discussão e

Votação  de  Proposições:  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.557/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;

votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio  Genaro  -  Antônio Júlio  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Délio  Malheiros  -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h5min, 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  Doutor  Wilson  Batista,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 326/2012*

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome de  Antônio

Maurício  Fortini  para  compor  a  Diretoria  Colegiada  da  Agência  Reguladora  de

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

Gerais - ARSAE-MG.

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

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como

editar normas de ordem técnica, econômica e social para a sua regulação.

O indicado está sendo reconduzido nos termos do inciso I  do artigo 164 da Lei

Delegada nº 180,  de 21 de janeiro de 2011, por  possuir  qualificação e preencher

todos os requisitos para compor a Diretoria Colegiada da ARSAE-MG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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INDICAÇÃO Nº 69/2012

Indicação  do  nome  do  Sr.  Antônio  Maurício  Fortini  para  compor  a  Diretoria

Colegiada  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

- À Comissão Especial.

OFÍCIO Nº 23/2012

Do Sr. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia do

parecer prévio, emitido por esse Tribunal, sobre o Balanço Geral do Estado relativo

ao exercício de 2011, relatórios da unidade técnica e pareceres da Auditoria e do

Ministério Público. (- Anexe-se à Mensagem nº 208/2012.)

OFÍCIO Nº 16/2012

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando sua

ausência do País no período de 24 a 29/11/2012, devido a viagem oficial aos Estados

Unidos da América, com ônus para o erário.

OFÍCIO Nº 5/2012

Do  Sr.  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-Governador  do  Estado,  comunicando  sua

ausência do País no período de 1º a 5/12/2012 devido a viagem à França, em caráter

institucional de 1º a 3/12/2012, com ônus para o erário, e em caráter particular em 4 e

5/12/2012, sem ônus para o erário.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Saúde,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.642/2012 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Celso Penna Fernandes Júnior, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.803/2012, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Guilherme Augusto de Araújo, Diretor-Geral do TRT - 3ª Região, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.009/2012 , do Deputado Anselmo José

Domingos.

Da Sra. Karol Teixeira de Oliveira, Procuradora do Trabalho, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.305/2012, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr.  Leones  Dall'Agnol,  Chefe  de  Gabinete  da  Casa Civil  da  Presidência  da
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República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.984/2012,  do

Deputado Bosco.

Do  Sr.  Luiz  Antônio  Sasdelli  Prudente,  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 889/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.650/2012, da

Comissão de Educação.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.264/2 011,  da  Comissão  de

Participação Popular, 3.251/2012, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.559/2012,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Maria Ignez Dalla Bernardina Miranda, Presidente da Associação Padre

Tiãozinho de Apoio a Pacientes Carentes com Câncer - Projeto Presente, solicitando

sejam  destinados  recursos  orçamentários  a  essa  entidade,  por  meio  de  emenda

parlamentar, com vistas à construção de abrigo para os pacientes por ela atendidos.

(- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Marilda  Ribeiro  Resende,  Coordenadora  de  Políticas  Públicas  para

Mulheres  de  Uberaba,  encaminhando cópia  de  manifesto  em que se  apresentam

reivindicações  relativas  às  políticas  públicas  para  mulheres,  o  qual  contém

assinaturas de cidadãos e foi enviado à Presidência da República. (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF,  informando  a

liberação  de  recursos  financeiros  para  o  Estado.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo Sérgio Martins Alves, Secretário Adjunto de Planejamento, prestando

informações sobre o impacto financeiro da emenda apresentada pelo Governador do

Estado ao Projeto de Lei nº 3.500/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.500/2012.)

Do  Sr.  Randal  Bianchini  Marins,  Promotor  de  Justiça  da  Comarca  de  Araçuaí,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.714/2012,  da Comissão de
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Segurança Pública.

Do  Sr.  Sérgio  Penna,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do  Senado  Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.716/2012,  da Comissão do

Trabalho.

Da Sra.  Soraya Maria de Oliveira, Gerente do Centro de Controle da Execução

Orçamentária  do  Tribunal  de  Justiça,  prestando  informações  sobre  o  impacto

financeiro  do  Projeto  de  Lei  nº  3.540/2012.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.540/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.595/2012

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo, com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Beneficente São Camilo,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2012.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  A  instituição  em  apreço  presta  relevantes  trabalhos  na  área  de

assistência à saúde, levando a milhares de pessoas um serviço digno e de qualidade.

Cabe  destacar  o  acolhimento  individualizado,  que  oferece  a  qualquer  paciente  o

conforto  humano,  tão  necessário  como  esquecido  na  maioria  das  instituições  de

saúde, merecendo igualmente destaque o seu corpo técnico, de grande qualidade e

dedicação.

Com  o  título  declaratório  de  utilidade  pública,  a  instituição  poderá  expandir

consideravelmente  sua  atuação,  alcançando  ainda  mais  beneficiários.  Por  sua

destacada atuação e importância, além de outros motivos não elencados, contamos
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com o apoio de nossos 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 3.596/2012

Declara de utilidade pública a Associação Rafael Olímpio da Cunha, com sede no

Município de Jaguaraçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rafael Olímpio da Cunha,

com sede no Município de Jaguaraçu.

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

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2012.

Neilando Pimenta

Justificação:  A Associação  Rafael  Olímpio  da  Cunha é  sociedade  civil  sem fins

lucrativos, que presta relevantes serviços à população do Município de Jaguaraçu e

região,  com  foco  prioritário  no  atendimento,  tratamento  e  recuperação  de

dependentes químicos em geral, em especial os mais carentes.

Dessa  forma,  como disposto  em  seu  estatuto  social,  a  Associação  desenvolve

ações  sociais  de  amplo  espectro  em  favor  dos  seus  assistidos,  contribuindo

sobremaneira para a promoção de significativas melhorias na qualidade de vida de

todos.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 8/6/2010, 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 do

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.838/2012, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com a atleta montesclarense Renata Furletti pela conquista

do tetracampeonato no XXXIII Campeonato Brasileiro de Squash, categoria sub-19,

realizado em Fortaleza, em novembro deste ano. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 3.839/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o jornal “O Tempo” pela conquista do Prêmio de Direitos

Humanos,  na  categoria  Jornal  Impresso,  dado  pela  Associação  Nacional  dos

Magistrados da Justiça do Trabalho. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  3.840/2012,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves por sua reeleição para

a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Minas Gerais, para o triênio

2013-2015. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.841/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso às instituições mineiras que obtiveram as melhores notas do

Enem de 2011 no "ranking" nacional: Colégio Elite do Vale do Aço, de Ipatinga, e

Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte; e às que se destacaram no “ranking” mineiro:

Colégio de  Aplicação da Universidade Federal  de  Viçosa,  Colégio  Santo  Antônio,

Colégio  Santo  Agostinho,  Magnum  Agostiniano,  Loyola,  Santa  Marcelina  e  Santa

Doroteia, de Belo Horizonte, e Colégio Santo Agostinho, de Nova Lima. (- À Comissão

de Educação.)

Nº  3.842/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Emater-MG  pedido  de  informações  sobre  o  procedimento  a  ser

adotado para obtenção da declaração de aptidão ao Pronaf  por  agricultor  familiar

residente em Município não conveniado com a Empresa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.843/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura e à Subsecretaria de Agricultura Familiar

dessa Secretaria pedido de providências para o estabelecimento de procedimento

para obtenção da declaração de aptidão ao Pronaf por agricultor familiar residente em

Município não conveniado com a Emater-MG.

Nº  3.844/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 34ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas a evitar violência
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e novas ameaças entre proprietários de terras e moradores do acampamento Terra

Prometida, no Município de Felisburgo.

Nº  3.845/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário as notas taquigráficas da

34ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas a

avaliar a possibilidade de desapropriação da área onde se localiza o acampamento

Terra Prometida, em Felisburgo.

Nº  3.846/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Deputado Federal Paulo Teixeira e a todos os Deputados Federais

por Minas Gerais pedido de providências para a aprovação da emenda que torna

obrigatória  a  realização  de  audiência  prévia  de  conciliação  entre  os  movimentos

sociais, o governo e o dono da propriedade, em processos que tratam de conflitos

agrários e urbanos.

Nº  3.847/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Copasa-MG pedido  de providências  para regularizar  o serviço de

abastecimento de água em Campo Santana, no Município de Prudente de Morais.

Nº  3.848/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Gerência do Departamento Operacional Metropolitano da Copasa-MG

pedido de providências  para  a  instalação e  ligação de  hidrômetros  nas  unidades

habitacionais construídas em Vespasiano por meio do Programa Minha Casa, Minha

Vida.

Nº 3.849/2012, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado aos

Deputados Federais por Minas Gerais pedido de apoio para a aprovação do Projeto

de  Lei  nº  3.592/2012,  de  autoria  do  Senador  Paulo  Paim,  que  dispõe  sobre  a

regulamentação do exercício da profissão de comerciário.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Gustavo

Perrella e outros e Fred Costa e outros.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização  Financeira,  de  Política  Agropecuária,  do  Trabalho,  de  Cultura,  de

Segurança Pública e de Meio Ambiente,  da Deputada Liza Prado e do Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva (2).

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero, com esta questão de ordem, fazer

o registro do falecimento do nosso grande amigo, grande homem público de Minas

Gerais, o ex-Deputado Sérgio Miranda, que faleceu ontem, no Distrito Federal, e foi

sepultado  hoje,  pela  manhã,  também  na  Capital  Federal.  Sérgio  Miranda  é  um

exemplo de grande homem público, que prestou relevantes serviços a Minas Gerais.

Ele,  que era  do  Pará,  deixou seu  Estado natal  ainda  aos  15  anos  de  idade,  na

resistência à ditadura militar. Sérgio Miranda esteve durante todos estes anos aqui

em Minas Gerais, com militância intensa no PCdoB, no qual permaneceu por mais de

40 anos. Foi uma grande referência para todos nós. Em minha militância pessoal,

como militante do movimento estudantil e do PCdoB, tive a honra e a felicidade de ser

dirigido por  ele,  de ser por  ele orientado.  Sérgio Miranda foi  eleito  Vereador  pela

cidade de Belo Horizonte em 1988. Sr. Presidente, em 1992, ele, como suplente do

também saudoso Célio de Castro, assumiu a vaga de Deputado Federal. A partir de

então, brindou o Brasil e Minas Gerais com um dos mandatos parlamentares mais

brilhantes da história deste Estado. No período em que esteve na Câmara Federal,

por quatro mandatos, sempre foi eleito pelo Diap como um dos líderes do Congresso

Nacional.  Teve  destaque  importante  na  CPI  dos  Anões  do  Orçamento,  sempre

prezando a ética, a transparência. Fez sempre a defesa intransigente da ética e da

transparência. Ele também foi um Deputado defensor dos trabalhadores. Defendeu a

previdência pública a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Foi um baluarte

de contraposição à reforma previdenciária que tirou direitos dos trabalhadores e criou

o famigerado fator previdenciário.  O Deputado Sérgio Miranda sempre primou por

uma atuação técnica, consequente e de conteúdo, especialmente quando à frente da

Comissão  Mista  do  Orçamento.  Mais  recentemente,  Sr.  Presidente,  o  Deputado

Sérgio  Miranda  teve  participação  muito  importante  na  Comissão  Especial  da

Assembleia de Minas Gerais que discutiu a dívida pública dos Estados com a União.

Ele, com sua colaboração, estudo e entendimento, foi muito pedagógico e útil para

subsidiar  a nossa Comissão Especial  que tratava da dívida pública de Minas. Ele

mostrou que o contrato de endividamento feito em 1998 era prejudicial aos interesses
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dos  Estados  e  favorecia  especialmente  o  sistema  financeiro,  com  cláusulas

draconianas. O Deputado Sérgio Miranda foi um exemplo do qual Minas Gerais se

orgulha. Sempre com uma marca humanitária, levou ao pé da letra a frase de Che

Guevara de que temos de ser firmes em nossa atuação política, sem jamais perder a

ternura e a solidariedade. Ele, como político, como poeta e como homem público,

deixou um grande exemplo para todos nós. Queria, Sr. Presidente, logo após a fala

do nosso ilustre Líder do PDT, Deputado Sargento Rodrigues, que também pediu a

palavra pela ordem, que esta Casa fizesse 1 minuto de silêncio em memória desse

grande homem público que foi o nosso saudoso Sérgio Miranda.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  gostaria  primeiramente  de

referendar  as  palavras  do  nosso  ilustre  companheiro  Deputado  Carlin  Moura,

companheiro  também  de  longas  jornadas  do  nosso  grande  companheiro  Sérgio

Miranda. Como Líder do PDT nesta Casa, venho a esta tribuna, em nome da nossa

bancada, dizer que o PDT está de luto. Gostaria de dizer que estamos de luto, com

uma  emoção  que  toma  conta  de  nós,  sabendo  que  perdemos  um  grande

companheiro. Sérgio Miranda, como disse nosso companheiro Carlin Moura, esteve

no  PCdoB  por  40  anos.  Ele  foi  professor,  Deputado  Federal,  Vereador,  homem

honrado, transparente e sempre fez política de forma a engrandecer qualquer partido

em que estivesse. Esteve no PDT desde 2005 e tive a honra de o auxiliar na sua

candidatura a Prefeito de Belo Horizonte. Foi meu candidato a Prefeito. Empunhamos

a sua bandeira porque ele era um homem público respeitado, ético, sério e, acima de

tudo, um lutador em defesa da coisa pública. Sérgio Miranda era uma pessoa cujas

qualidades e predicados realmente dispensavam comentários.  Mas quero falar  da

importância que ele teve, até mesmo oxigenando e renovando os quadros do PDT, de

2005 até o presente momento. Quero deixar claro, na condição de Líder da bancada,

que  tivemos  uma  perda  irreparável  no  partido,  a  perda  de  uma  pessoa  que

verdadeiramente  lutava  com  ideais,  mas,  acima  de  tudo,  buscava  defender  os

trabalhadores.  O  PDT  perde  muito  com  a  morte  de  Sérgio  Miranda;  perde  uma

pessoa que tinha na sua vida pública ideais na defesa dos trabalhadores, na defesa

da ética e da transparência. Como disse o ilustre Deputado Carlin Moura, era um

especialista em Orçamento público, fez grandes trabalhos como Deputado Federal
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por quatro vezes, foi respeitado no Congresso e avaliado, por diversas vezes, como

um dos melhores parlamentares atuantes no Congresso Nacional. O PDT vem aqui

hoje dizer que estamos de luto, que sentimos muito a perda de um companheiro tão

valoroso,  que  durante  seis  anos  engrandeceu  muito  o  partido  em  Minas  Gerais.

Sérgio  Miranda,  por  onde  passou,  tanto  no  PCdoB  quanto  no  PDT,  sempre  foi

referência política, com “p” maiúsculo, com uma política voltada para o coletivo, para

a ética e para a transparência. Ou seja, em qualquer lugar por onde andou, por onde

debateu, por onde discutiu, ele deixou um enorme legado, uma enorme contribuição.

Quero, Sr. Presidente, referendando as palavras do nosso companheiro Carlin Moura,

que esteve por longos anos ao lado do nosso companheiro Sérgio Miranda, dizer que

todos  nós  perdemos  profundamente  com  o  falecimento  dele.  E  perderam  Minas

Gerais,  o  Brasil  e  a  política  brasileira,  porque  perderam  uma  pessoa  que

verdadeiramente  soube  honrar  as  tradições  políticas  de  Minas  Gerais.  Quero,  e

obviamente já era também nossa intenção, fazer  essa homenagem, referendar as

palavras do Deputado Carlin Moura. Peço a V. Exa., que preside esta sessão, que

todos  nós,  em  respeito  à  memória  de  um  homem  que  deu  uma  contribuição

inigualável,  Sérgio  Miranda,  neste  momento  realizemos  1  minuto  de  silêncio  pelo

falecimento  desse  grande  companheiro  tanto  do  PCdoB  quanto  do  PDT.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

Homenagem Póstuma

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  atende  ao  pedido  do  Deputado  Sargento

Rodrigues e determina 1 minuto de silêncio em homenagem à morte do ex-Deputado

Federal Sérgio Miranda.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Questões de Ordem

A Deputada Liza Prado - Quero expressar meus sentimentos a toda a família, ao

PCdoB,  ao  PDT  e  ao  povo  brasileiro.  Sérgio  Miranda  foi  um  político  realmente

cidadão do mundo. Tive oportunidade e honra de militar por quase 30 anos ao seu

lado.  Por  coincidência,  com  os  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Carlin  Moura,

estávamos planejando e organizando - já havia sido aprovada - uma homenagem ao

Sérgio pelo seu trabalho e pela sua luta. Anteontem, à noite, eu estava na minha casa
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separando as fotos para prepararmos um “clipping”. Eu olhava aquele sorriso doce,

aquele coração generoso, aquela firmeza política e me lembrava da sua clareza ao

expressar as ideias. Um sujeito ideológico, com paixão para falar, professor de uma

didática que realmente ensinava. Ele conteve muitos arroubos desta parlamentar. Fui

da União da Juventude Socialista, participei do movimento feminino e do movimento

popular e fui da Confederação Nacional de Associação dos Moradores - Conam -, e o

Sérgio sempre me ensinou muito. Participei com ele de vários cursos de formação

política. Eu tinha pelo Sérgio, para quem fiz diversas vezes campanha, um verdadeiro

carinho e amor. Todos os que o conheciam sabiam que realmente ele fazia laços de

amizade eterna, porque era uma pessoa sensível, combativa, de um conhecimento

enorme.  Repito,  aprendi  muito  com  ele.  Ao  olhar  as  fotos  anteontem,  eu  o  via

trabalhando com os trabalhadores rurais. Rodamos por todo o Estado, pelo Triângulo

Mineiro,  ajudando  a  organizar  o  sindicato  dos  trabalhadores  rurais.  Participei  de

reuniões nos congressos e nas conferências do PCdoB, e fui a primeira Vereadora

eleita por esse partido em Uberlândia. Todas as vezes, eu trabalhava com o Sérgio.

Olhava as fotos e sabia que era um homem que discutia vários assuntos, pois era um

grande estudioso. Ele pegava determinado assunto complexo para explicar a nós e

ao povo simples e humilde. Ele destrinchava com habilidade a dificuldade técnica de

falar de Orçamento público. Ele conseguia, de forma didática, passar conhecimento e

nos preparar para que pudéssemos ter conhecimento para discutir política. O Sérgio

Miranda vai fazer falta ao mundo. Ele era dessas poucas pessoas que passam na

nossa vida. Era desprovido de vaidade e egoísmo. Foi firme em seus princípios até o

dia  da  sua morte.  Então,  manifesto meus  sentimentos  não apenas  ao PDT e  ao

PCdoB, mas, principalmente, ao mundo inteiro, que perde essa figura maravilhosa,

esse revolucionário, esse homem que tinha coração enorme, que tratava as pessoas

com dignidade e era exemplo de solidariedade. Sei que o Sérgio fará muita falta. Ele

também tinha um grupo de intelectuais,  com quem conseguia fazer  um excelente

trabalho, como bem disse o Deputado Carlin Moura, quanto às dívidas do Estado. Ele

conseguia  explicar  com muita facilidade assuntos complexos.  Realmente,  ele fará

muita falta porque era um desses militantes que contribuía para a vida do povo. Nada

é por acaso. Se hoje alguns têm muito e outros não têm nada, é porque existe uma
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lógica. O Sérgio explicava a complexidade da vida política, o Orçamento e mostrava

que era preciso ter firmeza para defender os aposentados, as mulheres e quem mais

precisasse. O Sérgio era uma das pessoas que admiro, como Marx e Lenin, pois era

um grande pensador. Sempre fui marxista e leninista e percebo que o Sérgio sempre

estava atualizado,  discutia  princípios e dogmas políticos como ninguém. Expresso

meus sentimentos, minha saudade por esse homem maravilhoso a quem não tive

oportunidade de fazer uma última homenagem, mas todos os dias agradecia por sua

existência. Tive a oportunidade em vida de agradecer ao Sérgio, que tinha um sorriso

maravilhoso,  tranquilo,  calmo,  sereno.  Muito  obrigada  por  colaborar  com  tantas

pessoas, muito obrigada por ter ensinado esta parlamentar especialmente a ser firme

em seus princípios, a defender o povo mais necessitado, a ter coragem para enfrentar

as adversidades. Que Deus leve o Sérgio. Ele fará falta, mas tenho certeza de que

ficará bem onde estiver. Ele era ateu, mas eu não sou, tenho fé. Acredito que exista

outra vida e desejo que ele siga em frente deixando essa energia boa para todos os

que o conheceram. Guardo no meu coração e na minha memória somente coisas

boas e energias boas de Sérgio Miranda.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, também gostaria de manifestar o meu

pesar  pela  morte  do  Deputado  Federal  Sérgio  Miranda.  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, tive a oportunidade de conviver com ele em Brasília durante bom tempo.

Foi uma convivência política muito rica, no momento em que o Brasil fazia discussões

de grandes temas que diziam respeito ao interesse do povo brasileiro. Quero dizer

que o Deputado Sérgio Miranda sempre se destacou,  tinha firmes e consistentes

convicções ideológicas, mas possuía disposição para o diálogo. Ele não abria mão de

suas convicções, era um homem correto e sério, sempre afeto ao diálogo em busca

de um entendimento que, segundo ele, poderia ser possível. Em vários momentos,

em razão do seu bom senso, de sua inteligência, determinação e seriedade, ele foi se

especializando  no  Orçamento  da  União;  fez  parte  da  Comissão  do  Orçamento

durante muitos  anos.  Essa comissão,  que  tantos  problemas  trouxe ao País,  com

atitudes pouco republicanas, tinha no Deputado Sérgio Miranda uma referência de

competência,  conhecimento  e  principalmente  seriedade.  Ele  acabou  marcando

presença no Congresso Nacional com esse seu trabalho, que foi muito importante
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para Minas Gerais e para o nosso país. Quero dizer ainda que Sérgio Miranda viveu

dificuldades, passou por grandes problemas no Congresso Nacional em razão até da

sua posição de firmeza e coerência. Em 2004, 2005, salvo engano, ocasião em que

eu já não estava mais lá, foi votada a reforma da Previdência. Ele se recusou a votar

favoravelmente à matéria e de fato não votou. Foi uma minirreforma que instituiu o

fator previdenciário, que prevalece até hoje. O Deputado Sérgio Miranda, juntamente

com alguns outros Deputados, inclusive da base do governo -  na ocasião, era do

governo Lula -, se colocou contrário, defendeu o seu ponto de vista e teve a atenção

chamada por todos lá que conviviam dentro do seu grupo partidário, mas manteve a

sua posição com absoluta coerência e com enorme firmeza, sem nunca destoar. Ele

sempre manifestou sua posição com muita dignidade e muita correção. Aliás, depois

de uma votação na qual se posicionou contrário,  teve de sair  da sua agremiação

partidária porque, segundo consta, não seria mais aceito nela e, por isso, deveria

buscar guarida em outro partido. Isso é apenas uma faceta da sua militância como

Deputado Federal no Congresso Nacional. Gostaria de ressaltar aqui a sua condição

de  ser  humano  de  primeiríssima  qualidade.  Sérgio  Miranda  é  um  homem  que

devemos reverenciar aqui como exemplo da atividade política em Minas Gerais e em

nosso país. Ele assumiu essa condição de Deputado Federal substituindo o grande

Deputado  Célio  de  Castro,  que  depois  veio  a  ser  Prefeito  de  Belo  Horizonte.

Naturalmente, ele honrou de todas as maneiras o nosso Estado de Minas Gerais e o

nosso país nessa função de Deputado Federal. Fica aqui, portanto, Sr. Presidente,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o meu pesar pela morte, ocorrida em Brasília, do

Deputado Sérgio Miranda. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa., apesar do tempo

curto.  Na  verdade,  julgo  que  para  fazer  esta  homenagem  ao  Sérgio  Miranda

precisamos quebrar um pouco o nosso protocolo e estender o tempo pelo significado

desse ex-Deputado e Vereador Sérgio Miranda. Primeiramente, em nome do Partido

dos Trabalhadores, quero fazer uma homenagem ao Sérgio Miranda e o congratular

por todo o período de sua vida pública, seja como parlamentar, seja como ativista

político.  Desde  o  combate  ao  regime  militar,  passando  pelo  processo  de

democratização,  Sérgio  Miranda  sempre  foi  um  homem  convicto  de  suas  ideias
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socialistas  e  comunistas.  Ele  sempre  defendeu  a  igualdade  entre  as  pessoas  do

ponto de vista econômico, bem como da cor e do sexo. Sérgio Miranda sempre foi um

defensor dessas causas populares. Portanto, perdemos alguém que, apesar de não

ser mineiro, fez a sua vida política em Minas Gerais e contribuiu muito com o nosso

povo. Sérgio Miranda tinha todas essas convicções, mas era também um homem de

diálogo.  Ele  sempre  discutia  o  conteúdo  das  coisas  e  se  preocupava  que  não

houvesse preconceito. Ele não se posicionava em relação a um assunto levando em

conta quem o defendia, mas, sim, o mérito da questão. Sérgio Miranda sempre teve

essa clareza, sempre procurou saber o que, de fato, estava sendo discutido e qual o

conteúdo,  para  que  tivesse  um  posicionamento,  independente  de  quem  era  o

interlocutor. Muito desse aprendizado adquiri com o convívio político com o Deputado

Sérgio  Miranda.  Com  ele  pude  conversar  muitas  vezes  sobre  a  construção  do

socialismo no Brasil e a nossa luta política. Ele foi um companheiro também do nosso

partido,  o  PT,  e  por  diversas  vezes  compôs  conosco  chapas  para  Vereador  e

Deputado Federal entre o PT e o PCdoB. Em meu nome também queria fazer esta

homenagem ao Sérgio Miranda. Tive a honra de ser Vereador com ele por quatro

anos, de 1999 a 2002, junto também de Patrus Ananias, Thomaz da Matta Machado e

Roberto Carvalho. Sérgio Miranda, como Vereador, desde o início despontou como

liderança na Câmara Municipal  de Belo  Horizonte,  sobretudo na condução da lei

orgânica e discutindo os interesses para a cidade.  Pude com ele ter  uma grande

amizade. Ele foi  o segundo suplente na chapa de Deputado Federal de 1990 -  o

Vereador na época era o Arutana - e eu fui o terceiro. Na ocasião, éramos de uma

chapa só, foi uma aliança entre PCB, PT e PCdoB. Como o Célio de Castro foi eleito

vice do Patrus e o Arutana fez concurso para Juiz,  a vaga se abriu para o Sérgio

Miranda.  Ele  havia  sido  reeleito  Vereador,  mas,  como  a  vaga  se  abriu,  ele  foi

representar  Minas  Gerais  no  Congresso  Nacional.  Foi  muito  bom  isso  acontecer

porque, a partir daí, Sérgio Miranda assumiu a vaga do Célio de Castro e tornou-se

um grande Deputado Federal. Fiquei muito amigo de Sérgio Miranda nesses quatro

anos.  Ontem  senti  muito  quando  recebi,  em  meu  celular,  a  mensagem  sobre  o

falecimento dele. Já sabíamos da doença, mas fiquei muito triste. Fiz uma postagem

no Facebook, Deputado Inácio Franco, Presidente - e aqui termino -, e recebi mais de
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150 comentários elogiosos em relação ao Sérgio Miranda. Farei questão de remetê-

los a Cristina, sua esposa, também uma grande amiga, companheira, batalhadora,

que sempre esteve ao lado dele, para fazer uma homenagem a esse grande homem

e a esse grande político. Fico realmente muito comovido e chateado com essa perda;

a contribuição que ele deu ao nosso Estado e ao nosso país é inestimável. Sérgio

Miranda vai para sabe-se lá onde. Cada um tem sua convicção - outros não tem, mas

ele tinha a dele. Ele deixa saudade para Minas Gerais, para o nosso Brasil e para o

nosso povo. Grande abraço ao nosso saudoso Sérgio Miranda.

A Deputada Luzia Ferreira - Também quero, em meu nome, em nome de todos os

companheiros da nossa bancada e em nome do Deputado Sebastião Costa, fazer

nossa homenagem a Sérgio Miranda. Conheci o Sérgio desde a época da luta contra

a ditadura. Ele era do PCdoB, eu do PCB, e por essas ruas de Belo Horizonte e de

Minas Gerais andamos e estivemos juntos em muitos momentos. Se há uma palavra

que identifique a trajetória política do Sérgio, é “coerência”. Ele tinha coerência com

suas  ideias,  que  eram  generosas,  sobre  a  luta  democrática,  a  igualdade  e  a

transformação da nossa triste realidade. Foi um militante das causas sociais e da luta

política para construir este Brasil com mais igualdade e oportunidades para todos. Se

isso hoje é uma coisa rara, o Sérgio fez: abriu mão do poder ao sair do PCdoB no

primeiro mandato do governo Lula, porque não concordava que partidos de esquerda,

ao chegar ao poder, abrissem mão de ideias e bandeiras que defendiam junto aos

movimentos sindical e social para ficar próximos ao governo. Ele teve um primeiro

rompimento  político,  como  disse  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  na  reforma  da

Previdência,  causa  a  que  ele  até  se  dedicou,  mesmo  depois  de  deixar  de  ser

Deputado,  para  defender  o  fim  do  fator  previdenciário.  Acho  até  que  a  Câmara

Federal  poderia  render  a  ele  uma  última  homenagem  aprovando  o  fim  do  fator

previdenciário, que está lá para ser colocado em pauta, está concluso para votação.

Ele deixou de ser  mandatário e, na reta final  de sua vida,  dedicou-se com muito

afinco a discutir com os trabalhadores e com o sindicato por esse Brasil afora essa

questão do sistema previdenciário, mais especificamente o fim do fator previdenciário,

que ele considerava um confisco do salário dos trabalhadores e com o qual ele não

concordava. Quero, então, dizer do ato grandioso do Sérgio de abrir mão do poder
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para manter coerência com as suas ideias, com ele próprio como cidadão, para não

se aviltar. Isso talvez seja uma das maiores nobrezas que podemos aqui identificar no

meio  político.  E  talvez  soframos  esse  desgaste  da  chamada  “classe  política”,

exatamente pela falta  de coerência. Rendo, assim, minhas homenagens ao amigo

Sérgio Miranda. Nos últimos tempos nos encontrávamos muito para conversar sobre

política. Fizemos algumas dobradinhas nas eleições de 2006 e 2010. Ele, ao sair do

PCdoB,  começou a  buscar  outros  interlocutores.  Sempre  que nos encontrávamos

com ele, era aquela felicidade em saber da sua sabedoria e da sua contribuição. Era

um  homem  digno  como  político,  como  militante  das  causas  sociais  e  da  luta

democrática, como amigo e como cidadão. Portanto, por onde passou, honrou esse

título,  essa representação que lhe foi dada por meio do voto. Cada um dos seus

eleitores pode ter o orgulho de dizer que votou num homem, num político que honrou

todos os compromissos que fez junto à população. Rendo-lhe minhas homenagens. É

uma grande perda para Minas Gerais, para o Brasil, para todos nós que acreditamos

e fazemos política, crendo que é possível melhorar a vida das pessoas, diminuir as

desigualdades, dar mais condições para que a vida humana possa florescer em toda

a  sua  dimensão.  Sérgio,  o  meu  abraço.  Fica  aqui  também  a  minha  profunda

admiração.  Naquilo  que  for  possível,  espero  que  me inspire  para  que  eu  possa

acertar mais do que errar na minha vida pública. Muito obrigada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria

de fazer coro às manifestações dos ilustres parlamentares. Todos que aqui estiveram

puderam destacar  de  Sérgio  Miranda seu coração  e  a  saudável  convivência  que

tiveram com ele e principalmente ressaltar a imagem do grande Deputado que ele foi.

Particularmente, tive por ele uma fraternal amizade. Foi um homem muito correto,

sério,  coerente  e,  principalmente,  muito  estudioso  em  todas  as  matérias  em  que

abríamos um debate. Homem coerente, preocupado com a política brasileira. Como

Deputado Federal, carregou a bandeira da previdência por muito tempo e pôde fazer,

por sua inteligência, por seu estilo de vida, a defesa dos interesses do povo brasileiro.

Prestou também à nossa Assembleia Legislativa relevantes serviços. Sempre esteve

disponível, quando convidado a participar das audiências públicas, para trazer a sua

palavra,  a  sua  experiência  como  homem  público,  como  ex-Deputado  e,
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principalmente,  como  grande  conhecedor  da  matéria  que  trazíamos  ao  debate.

Quando fizemos as audiências aqui para discutir a questão fiscal, ele trouxe um rico

acervo de documentos,  a sua fala, a sua experiência,  que, ao longo de sua vida

pública, fez dele um grande homem, um grande chefe de família e, principalmente,

um grande amigo. Como articulista, sempre apresentava artigos em vários jornais da

Capital, sempre proponentes, com assuntos não somente de Minas, mas de todo o

Brasil.  Além disso,  sempre se preocupou com o relacionamento de  Minas  com a

Federação, com a qualidade de vida e com a coerência política deste país - uma

marca sua. Assim, também me uno a todos os parlamentares, apresentando à sua

família esse voto de pesar. Durante a sua caminhada política, deixou um legado muito

importante,  o  da  honradez,  da  dignidade,  da  transparência,  da  figura  do  homem

público. Sabemos o quanto é importante uma figura ilibada, correta, coerente e com

denodo. Com certeza, durante sua caminhada tão curta, ele conseguiu, por sua vida

e história, fazer-se uma figura admirada, cuja perda é tão sentida hoje pelo Plenário

desta  Assembleia.  Portanto,  também  quero  render-lhe  as  nossas  sinceras

homenagens, com saudades e reconhecimento por tudo que fez por Minas e pelo

Brasil.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, como vários

parlamentares que fizeram uso da palavra, também eu, como Vice-Líder do Bloco

Transparência  e  Resultado,  quero  registrar  o  nosso  sentimento  de  pesar  pelo

falecimento do Deputado Sérgio Miranda e o nosso reconhecimento ao seu trabalho

como  homem  público  e  político  que  foi,  grande  defensor  das  questões  sociais,

fazendo da política realmente a arte de servir à população. Tive a oportunidade de me

encontrar com ele em algumas reuniões na minha cidade, São João del-Rei, onde ele

mantinha projetos sociais e sindicais;  em Brasília e mesmo nesta Casa,  onde ele

esteve algumas vezes discutindo a dívida pública de Minas Gerais  e dos demais

Estados.  Sem dúvida,  ele  marcou a  história  da  política  brasileira.  Assim,  deixo o

nosso abraço e sentimentos de pesar a seus familiares e o nosso reconhecimento ao

grande trabalho realizado pelo ex-Deputado Sérgio Miranda. Muito obrigado.

O  Deputado  Carlos  Pimenta  -  Sr.  Presidente,  pedimos  desculpas  aos  colegas

Deputados que estão inscritos para os debates de hoje, mas também queremos fazer
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as nossas homenagens ao companheiro de partido Sérgio Miranda. Nosso Líder já se

expressou em nome da Liderança, mas, em meu nome, no nome dos Deputados do

PDT e de toda a família pedetista de Minas Gerais, reforço suas palavras de pesar

pelo passamento de um grande homem público. Temos de reverenciar pessoas como

Sérgio Miranda, especialmente no momento que vivemos, com uma enorme carência

de grandes líderes, em que notamos que as pessoas de bem se calam, se omitem e

não entram na política, talvez devido aos péssimos exemplos que vemos Brasil afora.

Sérgio Miranda é o contraponto de tudo isso: um homem ético, que teve toda a sua

vida voltada para a retidão. Ele pertencia ao nosso partido, ao diretório mineiro do

PDT, e fazia parte do conselho de ética do partido,  onde era sempre aquela voz

macia, firme e forte nos momentos difíceis. O Serjão, como era tratado no partido,

sempre trazia a palavra certa nos momentos incertos. Perdemos um grande homem

público, um ex-Deputado, uma pessoa que lutou muito pela educação em nosso país

e em nosso Estado quando Deputado Federal e quando Vereador. Foi uma pessoa

que escreveu o seu nome na história deste Estado. Tendo iniciado sua vida pública no

PCdoB,  passou  depois  para  o  PDT,  por  não  concordar  com  o  rompimento  de

propostas que ele tanto defendia. A Deputada Liza Prado foi muito feliz ao pontuar

que, infelizmente, o Sérgio não viveu para ver o grande momento que todo o Brasil

vai presenciar quando o Congresso Nacional, em uma atitude coerente e forte, jogar

por terra, como está em vias de fazer, o fator previdenciário, que tantas dificuldades

traz principalmente aos aposentados do País. Essa era sua bandeira - a bandeira da

coerência,  que  ele  defendeu  e  carregou  por  toda  a  sua  vida.  Junto  minhas

homenagens às do  Deputado Rogério  Correia,  que conviveu com ele na Câmara

Municipal de Belo Horizonte; às da Deputada Liza Prado; às dos Deputados Sargento

Rodrigues, Carlos Mosconi e Délio Malheiros, aqui presente, que será nosso Vice-

Prefeito. Quero dizer que, infelizmente, nós que vivemos uma política limpa, da ética,

da transparência, perdemos um grande companheiro e uma voz firme que sempre

ecoou neste país. Ficam aqui as nossas homenagens, em meu nome, em nome do

nosso partido, o PDT, pela perda irreparável do grande Deputado, do grande amigo

Sérgio Miranda.

O  Deputado  Délio  Malheiros  -  Deputados  Inácio  Franco,  Rogério  Correia,  em
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relação  ao  Sérgio  Miranda,  há  uma  parte  da  minha  vida  pessoal  que  é  muito

interessante. Em 1988,  fui  ao Castelo de San Luca, um restaurante localizado no

Bairro São Lucas, a fim de arrecadar fundos para a campanha a Deputado Federal do

então candidato Sérgio Miranda. Lá estava eu, em 1988, tempo em que militei  na

esquerda, ajudando o Sérgio Miranda. Naquela festa, conheci a minha atual esposa.

Havia muitos médicos presentes, e a minha esposa estava entre eles. Portanto eu a

conheci naquele momento, no Castelo de San Luca, juntando recursos, num jantar de

adesão à campanha do Sérgio Miranda. Ele foi candidato a Vereador e foi eleito. O

tempo  passou  e,  em  2012,  ano  em  curso,  no  mês  de  março,  procurei  o  Sérgio

Miranda, por intermédio do Dr. Márcio Kangussu, e fizemos um convite, formalmente,

a  ele  para  que  fosse  candidato  a  Vice-Prefeito  na  chapa  para  Prefeito  de  Belo

Horizonte encabeçada por mim. Diria que o Sérgio e eu éramos um par perfeito.

Naquele momento fiquei sabendo que o Sérgio não estava bem de saúde, mas nunca

contei isso absolutamente a ninguém, porque esse foi um pedido dele. Ele me disse:

“Délio,  eu  gostaria  de  estar  com  você  nesta  eleição,  mas  não  vou  assumir

compromissos”. Nós ainda tentamos, mas entendi a posição dele, porque o Sérgio,

como foi dito na Rádio Itatiaia hoje, na fala do jornalista Carlos Lindenberg, é dessas

poucas reservas morais que ainda temos na política. No tempo em que exerceu os

mandatos  de  Deputado  e  Vereador,  ele  o  fez  com  enorme  dedicação,  gozou  de

respeito da população e nunca se ouviu falar nada que pudesse lhe causar algum

constrangimento. Foi ele um político honrado, sério,  convicto daquilo que pregava;

lutou pelos aposentados, pelo fim do fator previdenciário; foi digno enquanto exerceu

o mandato. Poderiam criticá-lo, porque ele era a esquerda radical em determinado

momento. Mas não era, porque o Sérgio era um homem de trato fácil,  de diálogo

permanente,  tinha  respeito  pelas  instituições  democráticas,  por  seus  pares  no

Congresso Nacional e na Câmara de Vereadores. Eu, com enorme orgulho, posso

dizer que devo muito, da minha vida pessoal, ao Sérgio Miranda. Ele foi convidado

por mim devido a minha convicção de que éramos uma dupla que daria certo em Belo

Horizonte, eu como candidato a Prefeito e o Sérgio, do PDT, a Vice-Prefeito. Mas ele

me confessou que já estava acometido por uma doença e que iria se tratar em São

Paulo. Mantive isso em segredo absoluto em respeito à amizade que sempre mantive
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com Sérgio Miranda. Portanto, Sr. Presidente, o Sérgio Miranda é um político que faz

falta.  Sentimos profundamente quando ele não conseguiu renovar o seu mandato,

mas  eu  lhe  disse:  “Sérgio,  Deus  sabe  o  que  faz,  você  talvez  tenha  merecido  o

descanso da política quando não foi reeleito Deputado Federal”. Mas, Sr. Presidente,

ele estará rezando por nós no andar de cima. Espero que muitos que estão trilhando

o caminho da política possam ter, no comportamento do Sérgio, nas suas palavras e

atos, um bom exemplo, um paradigma que deve ser seguido por todo e qualquer

homem público que galgue alguma função no exercício do seu mandato. O Sérgio foi

um  homem  sério,  correto  e  íntegro.  Eu  sempre  disse  isso  quando  ele  era  vivo,

portanto sigamos o seu exemplo.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 3º

ano do ensino médio do Cefet de Curvelo. Sejam bem-vindos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  gostaria  de  iniciar  este  pronunciamento  também rendendo  as  minhas

homenagens  a  esse  grande  brasileiro,  Deputado  Federal  por  Minas,  o  Deputado

Federal Sérgio Miranda, que ontem faleceu, mas que deixou, assim como já disseram

vários Deputados desta Casa, uma história bonita, de muito trabalho, de um discurso

responsável,  referência  que  era  entre  os  parlamentares  federais  no  Congresso

Nacional. Na área orçamentária era um doutor, e fez muito. Até por conhecer muito do

Orçamento da União, ajudou Minas a crescer, a se desenvolver e a diminuir suas

desigualdades  sociais.  Então  as  minhas  homenagens  ao  saudoso  ex-Deputado

Sérgio Miranda; à sua família, a minha solidariedade. Porque ficou a história de um

grande homem público, que concorreu comigo nas eleições para Prefeito em Belo

Horizonte há quatro anos. Fizemos uma campanha propositiva, de bom nível. Fica a

lembrança de um grande amigo, de alguém que gostava de Belo Horizonte, assim

como gosto, que amava Minas Gerais, assim como amo, e que fez muito por este

Estado e pelo nosso país.

Outros dois assuntos me trazem esta tarde à tribuna, Sr. Presidente. O primeiro
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deles é que, no final da semana passada, protocolei um requerimento na Comissão

de Transporte, da qual sou membro efetivo, e tive a notícia de que já havia por lá dois

requerimentos com o mesmo teor, convidando a comparecer a esta Casa a Diretoria

da Infraero,  para  dar  as  devidas explicações;  a Superintendente  do Aeroporto  de

Confins; os representantes do consórcio vencedor da licitação da construção ou da

ampliação do Terminal 1, para que nos trouxessem as informações e a verdadeira

razão do atraso das obras daquele aeroporto, que é, sem dúvida alguma, um dos

mais importantes do País hoje em funcionamento. O Aeroporto de Confins, de um,

dois anos para cá, não se sabe por que e com qual finalidade, foi excluído, ficou de

fora  do  anúncio  dos  primeiros  aeroportos  a  serem repassados,  por  concessão,  à

iniciativa privada. Assim foi feito em Guarulhos, em Brasília e no de Viracopos, em

Campinas.

Não se sabe por qual razão, o governo federal achou por bem deixar de lado o

Aeroporto de Confins nessa primeira etapa de concessão à iniciativa privada, com a

promessa, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, de que as obras, tão

necessárias  ao  ajuste  do  aeroporto,  à  sua  capacidade,  ao  atendimento  dos

passageiros  que  por  ali  transitam diariamente,  mensalmente,  anualmente,  fossem

feitas pela própria Infraero. Há 12 meses, Sr. Presidente, foi assinado o início das

obras  de  ampliação  do  Terminal  1,  obras  de  um  valor  não  muito  pequeno,

aproximadamente  R$225.000.000,00,  para  a  ampliação  e  modernização  desse

terminal. Que fique bem claro, Presidente, essas obras não resolveriam o já existente

gargalo, devido ao número de passageiros que cresce a cada dia no aeroporto mais

importante do nosso Estado de Minas Gerais. São R$225.000.000,00, licitação feita

ano passado, contrato assinado este ano, obras iniciadas há 12 meses.

Há duas  semanas  recebemos  a  informação  de  que  o  consórcio  das  empresas

Marquise e Normatel, que, aliás, são de Fortaleza, paralisariam as obras porque -

pasmem  as  senhoras  e  os  senhores  -  a  Infraero,  que  é  quem  administra  os

aeroportos  brasileiros,  não estava entregando em bom tempo,  ou seja,  no  tempo

combinado e planejado,  os  projetos  executivos necessários  para que o  consórcio

vencedor levasse à frente as obras de reforma e ampliação do Terminal 1.

Vejam as senhoras a falta de planejamento desse governo federal, da direção da
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Infraero e da superintendência do Aeroporto de Confins que aí estão. Fizeram uma

licitação de R$225.000.000,00, assinaram o termo de início das obras há 12 meses

sem que tivessem em mãos os projetos executivos necessários à condução dessas

obras.  Isso  é  brincar  com  a  boa  vontade  dos  mineiros  e  daqueles  que  usam

diariamente o Aeroporto de Confins, não apenas a lazer, mas também para os seus

deslocamentos referentes a questões de trabalho e familiares. Vejam a que ponto

chegamos.

Mais do que isso, a empresa, ou seja, o consórcio vencedor da licitação disse que,

apesar de terem se passado 12 meses do início das obras, apenas 3 meses foram

feitos  de  acordo com o  cronograma que havia  sido estabelecido  por  eles.  De 12

meses de obras  em funcionamento,  tivemos 9  meses  perdidos  por  falta,  única  e

exclusiva,  de  competência,  planejamento,  capacidade  e  boa  vontade  do  governo

federal para com os mineiros, os belo-horizontinos e aqueles que utilizam o Aeroporto

de Confins para os seus deslocamentos.

Sr.  Presidente,  mais  do  que  isso,  sem  nenhuma  razão  para  a  tão  sonhada  e

esperada Copa de 2014 no Brasil, o governo federal havia prometido não apenas a

expansão e modernização desse Terminal 1, mas também propôs a nós, mineiros, um

puxadinho - aliás, é assim que ele é chamado pela Infraero -, um terminal provisório.

Na verdade,  seria o Terminal  3 um terminal  provisório,  porque o Terminal  2 ficou

apenas  na  promessa  para  solicitação,  com  licitação  prevista  também  para  ter

acontecido em março de 2012,  a fim de que as obras desse puxadinho ficassem

prontas com vistas à Copa de 2014. Estamos em 27 de novembro e já se passaram

muitos meses.  No entanto, até hoje a licitação não saiu do papel,  nem mesmo a

desse puxadinho.

É preciso que nós, mineiros, tenhamos uma avaliação melhor e mais crítica do que

o governo federal vem fazendo com Minas Gerais e nossas principais obras, ou seja,

aquelas que são verdadeiros gargalos, que travam o desenvolvimento maior do nosso

Estado, como o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, cuja ampliação é urgentemente

necessária. No entanto, até hoje, não ocorreu nada, em razão da incapacidade, má

vontade e falta de planejamento do governo Dilma.

Outra  obra  seria  a  tão  sonhada  duplicação  da  BR-381  no  sentido  Governador
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Valadares. Já se passou mais de 1 ano. Na verdade, já se passaram 2 anos desde o

início do mandato da Presidenta Dilma, mas nem um metro de duplicação foi feito até

hoje. E mais do que isso, há o metrô de Belo Horizonte. Até hoje não houve nada.

Nem um tostão veio do governo federal. Agora é que sinalizam com o dinheiro que

poderá chegar para dar início à elaboração de projetos com vistas à expansão do

nosso metrô de Belo Horizonte.

Nesse primeiro assunto, Sr.  Presidente, Deputado Rogério Correia, vemos a má

vontade com que o governo da Presidente Dilma vem tratando as obras que são

prioritárias para o governo e o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais.

O segundo ponto, que é até mais importante para nós, brasileiros - aliás, para os

mineiros, é tão importante quanto -, é o crescimento do PIB brasileiro nos primeiros

dois anos da Presidenta Dilma.

Estamos  terminando  o  segundo  ano,  50%,  do  mandato  da  Presidenta  Dilma  e

chegamos à conclusão de que, hoje, dos países emergentes, o Brasil é o que menos

cresce,  Deputado  João  Leite.  Dos  países  pertencentes  ao  Brics,  países  em

desenvolvimento,  Rússia,  África  do  Sul,  Índia,  China  e  Brasil,  somos  o  país  que

menos cresce. Vamos crescer menos que 1/4 do PIB chinês, menos que a África do

Sul, menos da metade da economia da Rússia. Mais do que isso, Deputado João

Leite, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - Cepal -,

órgão da ONU, este ano, Deputado Paulo Guedes, a quem concederei aparte logo

em seguida, dentre os países da América Latina, o Brasil só vai crescer mais que o

Paraguai.

Com essa péssima notícia para todos nós, mineiros e brasileiros, concedo aparte

ao nobre Deputado Paulo Guedes, e, em seguida, ao Deputado João Leite.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)  -  Deputado  Gustavo  Valadares,  quero

discordar de V. Exa., porque, da forma como expõe, parece que V. Exa. está morando

em outro país, porque não é este o Brasil  que estamos vendo nos últimos anos.

Temos um país diferenciado, que cresce, que dá oportunidade ao povo brasileiro e

que gera empregos.

A Presidenta Dilma tem seguido os mesmos rumos dos oito anos do governo de

Luiz Inácio Lula da Silva. Temos um país diferente do de 10 anos atrás, na época de
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FHC e outros Presidentes que passaram, os quais pretendemos até esquecer. De 10

anos para cá, o Brasil é um novo país, só não enxerga quem não quer ver. Geramos

20 milhões de  empregos com carteira  assinada,  tivemos avanços  importantes  na

educação, criamos muitos programas que melhoraram a vida das pessoas, tiramos

40  milhões  de  pessoas  da  linha  da  pobreza,  enfim,  temos  um  país  que  gera

empregos e oportunidades, um país respeitado mundialmente hoje, um país que até é

chamado para ajudar a resolver as crises internacionais. Antes, era o Brasil que vivia

com pires na mão, recorrendo ao FMI, pedindo empréstimos, pedindo socorro. Era

assim, de seis em seis meses, no governo FHC. De 10 anos para cá, não é assim. O

Brasil  fez o dever  de casa, corrigiu os erros históricos, melhorou a vida do povo,

gerou emprego e oportunidades para o povo brasileiro. Esse é o Brasil que vemos.

Portanto,  quero  parabenizar  a  Presidenta  Dilma,  que tem realizado um belíssimo

trabalho, que tem tratado o Brasil de forma igualitária e ajudado muito Minas Gerais.

O  senhor  falou  das  obras.  Todos  os  dias,  está  havendo  anúncio  de  obras

importantes para Minas. Na sexta-feira da semana passada, a Unimontes licitou 13

novas escolas técnicas, todas com recursos federais, para o Norte de Minas e o Vale

do Jequitinhonha. Manga vai ganhar uma obra dessas, de R$7.500.000,00. Também

vão ganhar Brasília de Minas, Espinosa, Monte Azul, Taiobeiras, Bocaiuva e várias

outras cidades do Vale do Jequitinhonha. Todos os dias, temos anúncios importantes,

como o da duplicação da rodovia até o trevo de Curvelo e a readequação da Rodovia

135, de Curvelo a Montes Claros. Está sendo realizada a pavimentação da Rodovia

135,  de  Manga  a  Montalvânia.  E  há  muitas  outras  obras  importantes,  como  a

liberação de recursos para as obras do metrô e o anúncio da duplicação de várias

rodovias em Minas Gerais.

São obras e mais obras que a cada dia a Presidente vem aqui anunciar. O Ministro

da  Integração  Nacional  salva,  aliás,  a  secretaria  do  Gil  Pereira:  são  quase

R$700.000.000,00 concedidos à secretaria para resolver os problemas da seca, para

a construção de obras no Norte de Minas. Na Secretaria Extraordinária do Norte de

Minas, do Gil Pereira, 99% dos seus recursos vêm do governo federal. Portanto, não

tem discriminação com Minas. Muito pelo contrário, o Brasil vai muito bem com Dilma

e com Lula.
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O Deputado Gustavo Valadares* - Tantas pessoas falaram antes do meu tempo, em

uma questão de ordem, não é, Deputado Rogério? Não serão 2 ou 3 minutos que vão

atrapalhar.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares, que

trouxe números. Temos de enfrentar a realidade do Brasil. O PIB da Presidenta Dilma

é o PIB de Collor. Fernando Collor de Mello é que tinha esse PIB. Eles gostam de

falar FHC. Eles tratam as pessoas dessa maneira, jocosamente, sem respeito. Nós

não fazemos dessa maneira, como dizem Fernando Henrique Cardoso foi o homem

que duplicou a Fernão Dias, 600km, que, junto com seu pai, Deputado Valadares,

inaugurou  nove  estações  do  metrô  aqui  na  nossa  região,  em  Belo  Horizonte,

enquanto o PT não fez nada. Não, ele tem feito pelo Corínthians, para “os mano”.

Está construindo o Itaquerão com dinheiro público.

O Deputado Gustavo Valadares* - “Os mano” estão loucos.

O Deputado João Leite (em aparte)* - E agora a Caixa deu R$31.000.000,00 para o

Corínthians. É para “os mano”. É desse jeito.

As notícias de hoje estão aqui. A Polícia Federal apanhou nosso ex-Presidente Lula

dando 122 telefonemas para a Rose. Essa é campeã. Essa tal de Rosemary Nóvoa

de  Noronha,  essa  mulher  viajou  por  24  países  entre  2003  e  2012.  Esse  é  o

espetáculo do crescimento.

O Deputado Gustavo Valadares* - Quantos telefonemas o ex-Presidente Lula deu?

O Deputado João Leite (em aparte)* - Foram 122 telefonemas. É muita amizade.

Ela viajou junto com ele. Foram para Guatemala, El Salvador, Qatar, Reino Unido,

Portugal, França, Ucrânia, Venezuela - o que mais? -, Paraguai e Costa Rica. Essa

mulher é campeã em viagem com o Presidente Lula. É esse o País da maravilha do

Deputado  Paulo  Guedes.  Como  disse  outro  dia,  Montes  Claros  perdeu  50%  da

transferência do IPI. Está quebrada. É a falência de Montes Claros.

O governo federal, o governo do PT está quebrando os Municípios e os Estados,

Deputado Valadares. Enquanto isso, “os mano”, o Corínthians, estão ricos. A Caixa

dando R$31.000.000,00, construindo estádio para um time de futebol. É muito triste

vermos um banco social,  que deveria  estar  construindo moradias,  dando dinheiro

para o Corínthians.
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O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, para terminar, queria dar mais

uma péssima notícia a nós, brasileiros. Com a nova timoneira Dilma, o Brasil, que era

a 6ª maior economia do mundo, perdeu um posto e caiu para o 7º lugar. Esse é o

retrato do governo da Presidenta Dilma. Em vez de andar para frente, o Brasil anda

para trás. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Presidente Inácio Franco, antes de entrar em meu

assunto, vou permitir um aparte de 1 minuto ao Deputado Paulo Guedes. Tenho um

pronunciamento importante a fazer hoje, mas, com certeza, o Deputado precisa dar

uma resposta, pois a fala de V. Exa. foi citada.

O Deputado  Paulo  Guedes  (em aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.

Como V.  Exa. viu,  não só o Deputado Gustavo Valadares, mas o Deputado João

Leite, viraram especialistas em criticar os avanços que o Brasil, o governo da Dilma e

do ex-Presidente Lula vem tendo. Ao contrário, eles se esquecem, tampam os olhos

para a falência de Minas Gerais, pelo que o governo do Presidente deles da época, o

FHC - a quem, aliás, não gostam de chamar assim, pois parece com BHC, FHC,

aquelas coisas ruins, que tanto mal fizeram ao País.

Então queria dizer que eles ficaram no poder durante oito anos e quebraram não

somente  o  País,  mas  Minas  Gerais,  com  acordos,  com  renegociação  da  dívida,

acordos feitos pelo Azeredo, do PSDB, e pelo FHC. Depois veio o Aécio, que, com

tantos  empréstimos,  deixou  o  Estado  com  uma  dívida  de  mais  de

R$80.000.000.000,00. Minas Gerais hoje é um Estado falido, e eles se esquecem de

falar isso, de dizer a verdade a respeito do que está acontecendo, do que acontece

com a Cemig, dos ajeitamentos que fizeram para passar a Cemig para um pequeno

grupo de acionistas e dividirem os lucros.

E agora vem o Senador Aécio Neves se posicionar contra a redução da taxa de

energia. Já pedi para ele se pronunciar, mas não o faz, nem a tribuna do Senado usa.

Ele fica mais no Rio, em Paris, rodando o mundo.

O Deputado Rogério Correia* - Place de la Madeleine.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)  -  Não  sei  falar  essa  palavra.  Praça
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Madeleine? E o vinho?

O Deputado Rogério Correia* - Ele gosta de sorver uma taça de vinho branco com

salmão.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Enquanto isso a única coisa que soube

fazer  foi  defender  um  pequeno  grupo  contra  a  medida  provisória,  da  Presidenta

Dilma, que vai reduzir a taxa de energia para o povo. Fica claro que FHC, Aécio e

essa turma não gostam de povo, não gostam de gente, não gostam de ver o Brasil

novo,  da  época do ex-Presidente Lula,  que vem seguido pela Dilma.  As pessoas

precisam ter oportunidade. Oportunidade de sonhar, de ter uma casa, um carro, uma

moto, um emprego. Antes, só um pequeno grupo seleto tinha acesso a isso, a andar

de avião,  ir  a  “shopping”,  ir  ao cinema.  Hoje  todos  podem ir  ao  “shopping”  e  ao

cinema, todos podem comprar, consumir. Eles não admitem que o povo está tendo

acesso a tudo a que antes só eles e uma pequena minoria tinham na época em que

governavam o País. Hoje o Brasil é de todos, com Lula e Dilma. Obrigado.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado.  Na mesma direção do que

disse o Deputado Paulo Guedes, quero sinalizar que, além de esse grupo em Minas

ser contra a redução da tarifa de energia elétrica - medida anunciada pela Presidenta

Dilma pela MP nº 579 -, também é contra o piso salarial da educação. Não investem

os mínimos constitucionais na saúde, muito menos na educação, mudam o nome dos

programas federais, colocam muito mais dinheiro em propaganda que efetivamente

na execução de programas sociais, e gostam de pintar com a nossa escada.

Na  última  sexta-feira,  estive  na  Cidade  Administrativa  para  a  entrega  dos  379

veículos escolares do Programa Caminho da Escola, criado pelo ex-Presidente Lula

para a  renovação da frota escolar  no Brasil,  a  fim  de garantir  o  acesso gratuito,

seguro  e  confortável  dos  estudantes  da  zona  rural.  Foram  entregues  quase  400

ônibus,  oriundos  dos  recursos  da  bancada  mineira  e  do  governo  federal.  Um

programa  do  Ministério  da  Educação  e  do  Fundo  Nacional  do  Desenvolvimento

Social, e nem sequer uma pequena logomarca do governo federal e do programa

estavam presentes.

Há uma falta de reconhecimento da contribuição do governo federal nas políticas

sociais em Minas Gerais.  Tivemos emendas colocadas no bojo dessa emenda de
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bancada do Deputado Federal Weliton Prado, entregamos veículos para dezenas de

Municípios  em  Minas  Gerais.  Anteriormente,  quando  fui  Deputado  Federal,

aprovamos uma emenda de bancada de 10 milhões, foram entregues 87 veículos. Ou

seja,  milhares  e  milhares  de  estudantes  da  zona  rural  de  Minas  Gerais,

principalmente da zona rural, tendo acesso gratuito à escola em função dos recursos

federais que alocamos.

Infelizmente, lamento que, nessa entrega oficial na Cidade Administrativa, não havia

sequer uma logomarca, uma referência do governo federal em reconhecimento ao

nosso trabalho e às nossas conquistas para Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Elismar Prado. Antes de entrar

no assunto que me trouxe a esta tribuna, gostaria de dizer que o Deputado Gustavo

Valadares  propõe  um  debate  importante.  Embora  meu  raciocínio  seja  diferente,

Deputado Gustavo Valadares, há que se reconhecer que são dois temas importantes.

Refiro-me à questão das obras e à do crescimento do Brasil. Quero dialogar com o

Deputado  Gustavo  Valadares,  porque  são  dois  assuntos  importantes.  Embora

possamos  ter  divergências  quanto  à  análise  dos  casos,  considero  os  dois

importantes.

Antes, gostaria de tratar de um assunto visto com ódio e preconceito. É ruim tentar,

de forma preconceituosa, desqualificar o Presidente Lula, o que a direita tem feito no

Brasil. Realmente, essa abordagem não ajuda em nada. Disseram que o Presidente

Lula telefonou para a secretária não sei quantas vezes. Os arautos da moralidade são

engraçados. Outro dia saiu, em toda a imprensa, que a sobrinha do Cachoeira foi

colocada no serviço público em Minas por  meio  de um telefonema do Secretário

Danilo de Castro, a pedido do Governador Aécio Neves. O objetivo era empregar a

sobrinha do Cachoeira, que está empregada em Uberaba. Os arautos da moralidade

fazem a cobrança lá,  mas esquecem a daqui.  O Azeredo saiu da Presidência do

PSDB por causa dos telefonemas para Marcos Valério. Os arautos da moralidade têm

de ter cuidado.

Sabem qual é o sinal de igualdade? Que os políticos são todos sujos, que políticos

dão esse tipo de telefonema. É impressionante como o ódio faz com que as pessoas

não raciocinem. Essa não é a forma de tratar esse assunto. Dizem que há desvios.
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Ora, a Andrade Gutierrez está lucrando R$300.000.000,00 em virtude de um acordo

referente  a  um  pedido  de  empréstimo do governo de  Minas,  mas  os  arautos  da

moralidade tucana fingem que não veem isso. No Mineirão foi feita uma obra sem

licitação.  Uma  liminar  cobra  na  Justiça  R$18.000.000,00  por  um  projeto  de

engenharia e de arquitetura feito na época do governo Aécio Neves. Os arautos da

moralidade  do  PSDB não dizem  nada.  Cuidado com  as  palavras  para  tachar  os

outros, porque essa prática tem feito as pessoas ficarem com raiva da política. Esse é

um assunto sério. Deputado João Leite, é melhor não tratar as questões com ódio e

preconceito. O bom é tratar apenas o conteúdo das questões.

Quero dialogar com o Deputado Gustavo Valadares quanto a dois pontos de vista.

É verdade, Deputado Gustavo Valadares, que o crescimento no Brasil foi aquém do

que a própria Presidenta Dilma planejou nesses dois anos de governo. A Presidenta

está preocupada em fazer com que esse índice de crescimento do PIB seja maior do

que foi. O Deputado Gustavo Valadares aponta algo que é verdade. O crescimento foi

aquém  das  expectativas  e  do  que  o  Brasil  precisa.  Há  uma  preocupação  da

Presidenta em ampliar o crescimento do PIB no Brasil. Ela tem tomado medidas para

isso.

Mas é verdade também que o crescimento no Brasil  e a geração de empregos

foram muito superiores à média mundial, em especial se levarmos em consideração a

crise na Europa e nos Estados Unidos, onde o índice de desemprego está alarmante.

Felizmente  no  Brasil  temos  de  comemorar  o  baixo  índice  de  desemprego  e  o

aumento do emprego no País. Foi publicado pelo IBGE no dia 22 de novembro que o

índice  de  desemprego  no  Brasil  caiu  5,3% no  mês  passado  e  5,4% no  mês  de

setembro. Temos, Deputado Gustavo Valadares, o menor desemprego no País em 10

anos. Baixamos 4,7%. Os países da Europa estão, com a crise, com um percentual

de desemprego 25 vezes maior. O Brasil está gerando empregos, o desenvolvimento

do Brasil tem gerado emprego e renda. Esse é um dado importante, Deputada Liza

Prado,  porque  não  se  pode  medir  o  desenvolvimento  do  País  apenas  pelo

crescimento do PIB, embora seja um dado relevante. Com esse crescimento, houve

divisão  de  renda?  As  camadas  populares  ascenderam  mais  ao  emprego? Houve

melhoria da renda? Felizmente no Brasil houve.
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O PIB é uma grande preocupação, repito, e precisa ter um crescimento maior. A

Presidenta Dilma está falando que, para o ano que vem, haverá um crescimento do

PIB de até 4%. Aí  entra a questão levantada pelo Deputado Elismar Prado,  pela

Deputada Liza Prado e pelo Deputado Weliton Prado - os Prado têm batido muito

nessa tecla -, que é a energia elétrica no Brasil, que é baixar a conta de energia.

A energia mais barata, além de ser boa para o contribuinte, para aquele que tem

sua  conta  da  residência  diminuída,  Elismar,  diminui  também  o  custo  Brasil.  Isso

significa o que V. Exa. tem dito:  que vamos diminuir o custo Brasil e propiciar um

crescimento  da  indústria,  que  é  fundamental  no  crescimento  do  PIB.  Portanto,  a

compreensão  da  Presidência  vai  de  encontro  aos  interesses  das  grandes

concessionárias e dos seus “lobbies”. E ela tem sido muito criticada exatamente por

esses poderosos. Foi criticada inicialmente pelos banqueiros, porque baixou a taxa de

juros no Brasil. Todo mundo dizia que não baixaria, e ela baixou. Foi isso que permitiu

que segurássemos o processo de recessão. Agora ela vai baixar a conta de energia.

Qual é o “lobby” contrário que estamos vendo dentro do Congresso Nacional? É o

“lobby” das concessionárias.

Em especial, o PSDB tem sido o partido contrário a que essas contas de luz fiquem

mais baratas. Por que o PSDB está contra isso? Acho que há dois sentidos. Um é o

próprio sentido neoliberal que o PSDB assumiu para si. Portanto, o PSDB não coloca

mais  a  questão  do  desenvolvimento  e  do  crescimento  do  País  como plataforma

fundamental.  Há uma saudade do PSDB dos tempos em que o Fundo Monetário

Internacional  e o mercado financeiro davam as ordens no Brasil.  Portanto,  vai  de

encontro  aos  interesses  de  diminuir  o  custo  Brasil  e  de  fazer  com  que  o  setor

produtivo seja o setor de maior crescimento. É uma contradição que está posta no

setor financeiro e de especulação no Brasil. Esse é um ponto.

O segundo ponto, já mais mesquinho, inclui infelizmente o Senador Aécio, que torce

para as coisas darem errado. O Senador, que quebrou Minas, é contra baixar a conta

de luz, torce para que a inflação retome, torce para que o PIB seja pequeno - e, além

de torcer, trabalha para que isso ocorra. Se fosse só a torcida estava bom, porque ele

é  pé-frio  -  quando  ele  vai  ao  jogo do  Cruzeiro,  geralmente  o  Cruzeiro  perde.  O

problema de ele torcer é o de menos. O problema do Senador Aécio Neves é que ele
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trabalha no Congresso Nacional contrariamente.

Aí, ele faz uma política - aqui não é nenhuma crítica pessoal a ele, é uma crítica

política -, ele trabalha para que as contas não sejam diminuídas e para que a medida

provisória não passe no sentido da garantia às concessionárias de energia elétrica no

processo privatizante, que foi o processo do PSDB.

Então defende-se de novo o processo, Deputado Elismar Prado, da privatização, e

não  o  da  concessão  com  responsabilidade,  como a  Presidenta  Dilma quer  fazer

agora, reforçando o papel do Estado na intervenção da questão da energia elétrica.

Aí, o Senador Aécio Neves diz que isso é intervencionismo do Estado, apregoando o

sentido neoliberal do Estado brasileiro,  que está em decadência não só no Brasil,

mas no mundo como um todo.

Esse  é  o  choque  ideológico,  de  visão  política  em  relação  ao  procedimento

neoliberal de mercado e o procedimento da necessidade do papel do Estado. É essa

a diferença. Essa diferença que estou colocando é, portanto, uma diferença política,

de forma alguma pessoal, mas que entra em contradição com a cobrança que fez

aqui o Deputado Gustavo Valadares, repito, uma cobrança séria, justa, no sentido de

maior crescimento do PIB. Mas isso precisa ser cobrado, hoje, mais da oposição à

Dilma do que da própria Presidenta,  que toma medidas no sentido de valorizar  o

papel do Estado, o crescimento do Brasil e o crescimento do PIB. É essa a diferença

que eu queria, portanto, ressaltar.

Acabei não entrando, Presidente, no assunto que me trouxe à tribuna, a questão da

Lei  Complementar  nº  100.  As  professoras  estão,  no  interior  do  Estado,  muito

apavoradas com o que saiu do Supremo. O Supremo Tribunal Federal pretende julgar

a Lei Complementar nº 100,  e as professoras estão desesperadas, sem saber se

perderão  emprego,  se  ficarão sem  estabilidade.  É um assunto  que demora,  mas

queria apenas dar uma informação, e pediria a V. Exa. apenas 1 minuto.

Algumas matérias, de forma equivocada, abordam o tema como se o Supremo já

tivesse definido a questão, mas ainda não a definiu.  A Assembleia Legislativa e o

governo do Estado serão ouvidos e, posteriormente, a ação será julgada.

O  Ministro  Toffoli,  responsável  pelo  julgamento  da  ação  impetrada  pela

Procuradoria-Geral  da  República,  por  meio  do  Procurador  Gurgel,  não  acatou  a
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liminar para tornar sem efeito a lei, porém colocou o julgamento em rito mais rápido

no Supremo. Ainda não há data para ela ser julgada. O próprio Ministro Toffoli diz que

isso é uma questão social importante. No meu entender, ele sinaliza para o Supremo

que levará em consideração os efeitos sociais da medida. Deixa para os professores

e as professoras a necessidade de pressionar e convencer o Supremo, mostrando o

que acontece, de fato, aqui. Portanto uma pressão é importante.

Por fim, o prejuízo maior é do próprio governo do Estado. Caso a lei seja derrubada,

o governo terá de fazer um acerto caríssimo com o INSS. Ele terá de desembolsar

bilhões  para  fazer  esse acerto  e  dar  garantias  de  aposentadoria no INSS.  Fiquei

sabendo que, caso isso ocorra, o governo vai à falência. O problema maior afeta o

governo. O tempo de serviço e o emprego,  dificilmente essas pessoas perderiam.

Como  mandar  40  mil,  100  mil  professores  embora?  Eles  estão  dando  aula.  O

problema é maior para o governo que para os próprios professores, mas precisa-se

de  uma solução.  Portanto,  é  necessário  que o  próprio  Supremo Tribunal  Federal

tenha conhecimento do resultado do julgamento de uma ação como essa.

É um assunto complexo. Proponho depois fazer uma análise mais pormenorizada

do assunto. Mas quero deixar aos professores a mensagem de que a ação ainda não

foi  julgada.  Cabe,  sim,  no  meu  entender,  uma  pressão  sobre  o  Supremo,  e  é

necessário que ele tenha uma compreensão mais social dessa questão. Já vimos

avisando o governo há muito tempo. Caso o governo não tenha recurso para fazer

isso,  não será  garantida  a  lei  que aprovamos  aqui  -  eu não estava aqui,  mas  a

maioria  dos  Deputados  a  aprovou  -  no  sentido  de  facilitar  para  o  Estado  e  os

professores. Cabe ao Estado a manutenção dessa questão.

O Deputado Dilzon Melo (em aparte) - Só quero parabenizá-lo. O assunto é muito

polêmico e envolve diretamente não só a Assembleia, mas também o partido de V.

Exa., que é comprometido, como sempre sabemos, com os trabalhadores do ensino e

com os trabalhadores que, às vezes, estão desprovidos de proteção.

Fiz  um  depoimento  hoje  para  o  jornal  “Estado  de  Minas”  exatamente  nesse

contexto. Ninguém desconhece que, quando aprovamos a Lei Complementar nº 100,

sabíamos do risco da arguição da constitucionalidade, o que aconteceu por meio do

Procurador-Geral. Porém alerto que não podemos fazer alarde nesse sentido, porque
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não  conhecemos  ainda  as  razões  da  inconstitucionalidade.  Quer  dizer,  pode  vir

nessas alegações algo que proteja esses funcionários daqui para a frente, ou quem

sabe  se  poderá  discutir  o  mérito  da  própria  Lei  Complementar  n° 100,  o  que

demandaria determinado tempo.

O certo é que fico muito feliz quando o PT, do qual V. Exa. é Líder, está inteirado

desse assunto e assume o compromisso de protegê-los nessa hora de angústia. Se

aprovamos essa Lei Complementar nº 100 - até não passamos em cima querendo ser

o arroubo da própria lei -, queríamos dar a eles a segurança que falta não só neste

governo, mas que vem arrastando-se há dezenas e dezenas de anos, porque havia

funcionários de 24 anos sem nenhuma assistência e garantia.

Quando se fala desse acerto de contas com o próprio INSS, concordo com V. Exa.

Há dezenas e dezenas de anos, não existe o encontro de contas entre o INSS e o

Estado de Minas Gerais,  razão pela qual  não se sabe quem deve a quem e até

quando se ficará procrastinando essa decisão em prejuízo desses funcionários que

nada têm a  ver  com a  situação.  Eles  se propõem a trabalhar  pelo Estado e,  na

verdade, não têm garantia alguma.

Agradeço por ter o PT, do qual V. Exa. é Líder, como companheiro nessa jornada,

com o objetivo de encontrarmos uma solução para esse grave problema que atinge

100 mil mineiros que nada têm a ver com isso.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Dilzon  Melo,  obrigado,

Presidente. Aproveito o momento para anunciar que está conosco aqui na Assembleia

a Presidente do Sind-UTE, Bia Cerqueira, que está discutindo o projeto de lei sobre a

jornada dos professores, matéria estabelecida por lei federal. Aproveito o momento

ainda para dizer aos professores que está havendo eleição no Sind-UTE. Que eles

participem dessa eleição, durante toda a semana, pois é uma forma de fortalecer a

categoria, os seus pleitos, as suas reivindicações. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à
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2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.716 e 1.713/2012 à Proposta de

Ação Legislativa  nº  1.712/2012;  da Proposta de Ação Legislativa nº  1.736/2012 à

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.729/2012;  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.772/2012  à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.734/2012;  da  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.791/2012 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.785/2012; da Proposta

de Ação Legislativa nº 1.815/2012 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.803/2012; da

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.817/2012  à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.704/2012; das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.836 e 1.793/2012 à Proposta de

Ação Legislativa nº 1.789/2012; e da Proposta de Ação Legislativa nº 1.852/2012 à

Proposta de Ação Legislativa nº 1.851/2012, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 27 de novembro de 2012.

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

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  39/2012,  do

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  e  outros,  que  altera  o  “caput”  do  art.  34  da

Constituição  do  Estado:  Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Rômulo Viegas; suplentes - Deputados João Leite e Duarte Bechir; pelo BAM: efetivo

- Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente - Deputado Duilio de Castro; pelo PT:

efetivo  -  Deputado Rogério  Correia;  suplente  -  Deputado Pompílio  Canavez;  pelo

PMDB:  efetivo  -  Deputado  Adalclever  Lopes;  suplente  -  Deputado  Tadeu  Martins

Leite. Designo. Às Comissões.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação da Proposta de

Emenda à  Constituição nº  19/2011,  do Deputado Sargento  Rodrigues e outros,  a



1745
____________________________________________________________________________

Proposta de Emenda à Constituição nº 38/2012, do Governador do Estado, passa a

tramitar,  nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 12.  Assim sendo,  a

Presidência encaminha a matéria à Comissão Especial para parecer, nos termos do

art. 201 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  3.843/2012,  da

Comissão de Política Agropecuária,  3.844 a 3.846/2012,  da Comissão de Direitos

Humanos, 3.847 e 3.848/2012, da Comissão de Assuntos Municipais, e 3.849/2012,

da Comissão do Trabalho. 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  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  28ª

Reunião  Ordinária,  em  21/11/2012,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.529/2012,  da

Comissão de Fiscalização Financeira; de Política Agropecuária - aprovação, na 20ª

Reunião Ordinária, em 21/11/2012, dos Projetos de Lei nºs 2.648/2011, do Deputado

Antônio Carlos Arantes, com a Emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Justiça,

3.373/2012, do Deputado Neilando Pimenta, 3.454/2012, este com a Emenda nº 1

apresentada pela Comissão de Justiça, e 3.487/2012, do Deputado André Quintão, e

do Requerimento nº 3.796/2012, da Deputada Liza Prado; do Trabalho - aprovação,

na  28ª  Reunião  Ordinária,  em  21/11/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.106/2012,  do

Deputado Luiz Humberto Carneiro, e do Requerimento nº 3.791/2012, do Deputado

Bosco;  de  Cultura  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  21/11/2012,  dos

Requerimentos  nºs  3.769,  3.770,  e  3.772 a  3.774/2012,  do  Deputado Celinho do

Sinttrocel, e 3.793 e 3.794/2012, do Deputado Jayro Lessa; de Segurança Pública -

aprovação,  na  37ª  Reunião  Ordinária,  em  27/11/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.440/2012, do Deputado Pompílio Canavez, com a Emenda nº 1, 3.483/2012, do

Deputado Alencar da Silveira Jr., com a Emenda nº 1, e 3.492/2012, do Deputado

Antônio Carlos Arantes; e de Meio Ambiente - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária,

em 27/11/2012, do Requerimento nº 3.795/2012, da Deputada Liza Prado (Ciente.

Publique-se.).
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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 Gustavo Perrella e

outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o

Conselho Estadual da Juventude pelos 25 anos de sua fundação, e Fred Costa e

outros em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a revista

“Encontro” pelos 10 anos de sua criação.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 3.557/2012,

da Mesa da Assembleia, que altera o quantitativo de cargos do Quadro de Pessoal da

Secretaria da Assembleia Legislativa. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, esse projeto de lei é da Mesa da

Assembleia,  e  o  nosso  posicionamento  é  favorável  a  ele.  Na verdade,  pedi  para

discuti-lo  para  trazer  à  tona  o  debate  que  comecei  sobre  a  questão  da  Lei

Complementar nº 100. V. Exa. compreenderá que um assunto tem relação com o

outro, portanto é também possível aprofundar o debate sobre o que está acontecendo

com  esse  projeto  da  Assembleia  Legislativa  no  Supremo  Tribunal  Federal.  São

semelhantes.

O projeto da Assembleia Legislativa pressupõe a criação de cargos nesta Casa, a

partir da vacância dos chamados quadro suplementar e função pública. Esses cargos

eram  ocupados  por  servidores  admitidos  antes  de  1988.  A  lei  não  obrigava  a

realização de concurso  público.  Àquela  época,  eles  entravam por  outra  forma no

serviço  público,  não  necessariamente  através  de  concurso  público.  Com  a

Constituição Federal de 1988, aqueles que então eram servidores, Deputado Duarte

Bechir, foram efetivados. A partir daí exigiu-se o concurso público. Relatei isso aqui
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até para que possamos entender  como esse quadro veio a acontecer  agora com

esses professores que estão na Lei Complementar nº 100.

Muitos desses servidores já estão com a idade e o tempo de serviço necessários à

aposentadoria.  À medida que se aposentarem - e, como eles estavam no quadro

suplementar  e  no  quadro  de  função  pública  -,  não  terão  mais  aqui  o  cargo

estabelecido na Assembleia.

A  Assembleia  está  estabelecendo  exatamente  o  cargo  para  que  eles  sejam

substituídos  a  partir  de  concurso público.  O José Geraldo  está  aqui,  acho que é

exatamente isso o que retrata esse projeto. A Assembleia criará o cargo público e

substituirá a vacância dos que estão na função pública ou no quadro suplementar. E,

repito,  antes  de  1988  a  forma  de  entrar  na  Assembleia  Legislativa  não  era

necessariamente por meio do concurso. Então, criou-se, a partir de 1988 - em vez de

efetivarem os que estavam de 1988 a 1990 - o cargo de função pública. Em alguns

Estados essas pessoas foram simplesmente efetivadas. Até por sugestão do Prof.

Anastasia, na época criou-se aqui a função pública. O ocupante desse cargo não tem

o mesmo direito  do  efetivo,  embora  tenha  também  “garantido”,  entre  aspas,  seu

emprego,  mas  sem garantia  constitucional.  É  esse  servidor  que  está  aqui  nesse

projeto de lei, junto com os outros do quadro suplementar. Como não há o cargo,

precisam  agora  de  criá-lo  para  aquele  que  se  afastar  ser  substituído  por  um

concursado.

Pois  bem.  Como a  Constituição  Federal  estabeleceu  que  a  entrada  no  serviço

público, a partir de então, só se daria por concurso público, criamos no Estado de

Minas  Gerais,  em  especial  no  magistério,  a  figura  do  professor  contratado  ou

designado,  que  deveria  ser  temporário  -  em  um  ano  em  que  não  há  professor,

designa-se. O problema é que o Estado passou muitos anos sem realizar concurso

público. O designado passou, então, a ser uma regra.

Lembro-me  agora  da  fundação  do  Sind-UTE.  Aproveito  para,  mais  uma  vez,

comunicar a presença da Profa. Beatriz Cerqueira, Coordenadora do sindicato, que

está agora em eleição. Estão aqui discutindo a jornada dos professores, falarei disso

depois.  Quando  da  fundação  do  sindicato,  já  se  discutia  o  que  fazer  com  os

professores contratados. Muitos dos que estavam há muito tempo no Estado e não



1748
____________________________________________________________________________

tinham prestado concurso público, depois que se estabeleceu a regra na Constituição

de  1988,  foram  efetivados.  Passou  1988,  Deputados  Duarte  Bechir  e  Gilberto

Abramo, e continuaram a não realizar concursos. Passaram-se 10, 15, 20 anos, às

vezes,  sem  concurso  público.  Com  isso,  vários  professores  designados  foram

ficando. O Estado os colocava como pertencentes ao seu quadro, mas não ao do

INSS. Os professores foram adquirindo tempo de serviço, mas o Estado não pagou o

INSS deles. Eles são do quadro do Estado, designados, prestaram anos e anos de

serviço, mas não têm estabilidade nem carteira assinada. Esses professores ficam no

limbo, é um problema o que está acontecendo.

Eu não estava na Assembleia Legislativa quando foi aprovada a Lei nº 100 - vários

Deputados estavam presentes, foi no mandato passado - como forma de dar a esses

professores uma estabilidade. É o que eles chamam de estabilidade garantida por

meio da Lei nº 100 - esqueci exatamente o nome que se dá. Dentro das escolas vão-

se  criando  as  figuras do  concursado,  do  designado,  do  estabilizado.  Há série  de

divisões na carreira, o que não é bom. Criaram essa lei já sabendo que a Constituição

dizia que o ingresso na carreira só se poderia dar por concurso público. Mas o que

fazer  com 90 mil,  100 mil  professores designados e para  os  quais  o Estado não

pagou  o  direito  de  serem  celetistas?  Como  eles  se  aposentarão?  Criou-se  o

problema.

O problema,  repito,  é o maior  do Estado.  Como Minas Gerais  fará o acerto de

contas com o INSS para que esses professores se aposentem? Para isso é preciso

pagar o tempo de serviço que eles prestaram no Estado. Imaginem o recurso que

será dispendido do Estado para esses professores.

Deputado  Dilzon  Melo,  V.  Exa.  poderia  me  ajudar  no  raciocínio,  pois,  como

Secretário  da  Assembleia,  agora  V.  Exa.  tem  mais  experiência  que  eu.  Esses

professores dificilmente perderão o direito  pelo  tempo que trabalharam. O Estado

deverá arcar com o tempo de serviço deles e pagar o INSS de sua parte patronal.

Esses  servidores  contribuíram  também  com  recursos  do  Ipsemg.  O Estado  terá,

portanto, de pagar a parte do professor, além da parte do Estado para o INSS para

efeito de aposentadoria. Então, imagine, Deputado Duarte Bechir, qual o rombo disso

nos cofres do Estado.
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Então, o governo arrumou essa forma de fazer esse acerto de contas de algo que

se sabia que, do ponto de vista constitucional, no mínimo, para sermos bondosos, é

discutível, porque não se entrou por concurso público, mas que, ao mesmo tempo,

sanava um problema de cofre do Estado e dava aos professores uma garantia da sua

aposentadoria sem que ele, Estado, precisasse pagar o INSS. Foi isso, em suma, o

acontecido.

Agora  a  Procuradoria-Geral  da  República,  por  intermédio  do  Procurador-Geral

Gurgel, faz o questionamento da lei dizendo que ela é inconstitucional e pediu - e aqui

vou  terminando  o  histórico  -  uma  liminar  para  que  esses  professores  e  a  Lei

Complementar nº 100 fossem desconsiderados, a Lei Complementar nº  100 fosse

anulada,  desconsiderada,  portanto,  na  sua  essência,  perdendo  o  professor  a

condição de estabilizado por ela. Isso não significa necessariamente que ele perca o

emprego.  O Estado deveria,  depois,  ver  como fazer,  pois  não pode ficar  sem os

professores e não vai demitir 100 mil deles. Mas o Estado tem de pagar a parte deles

do INSS e ver a forma de realização de concurso público etc. Então, teríamos um

quadro completamente complexo.

Então, ele não deu a liminar. O próprio Ministro Toffoli, a par dessa solicitação do

Procurador  Gurgel,  considerou  que  as  questões  sociais  que  estão  postas  são

relevantes para que ele sozinho, como Ministro, desse a sua decisão de liminar e

anulasse a lei. O que fez, então? Remeteu ao Pleno do STF e pediu um rito mais

rápido de apreciação. A Assembleia Legislativa terá de ser ouvida porque aprovou o

projeto,  sendo  parte,  portanto,  interessada  na  manutenção  da  lei;  o  governo  do

Estado idem, pois foi quem remeteu para cá o projeto de lei e o sancionou. Será,

então, ouvido, para depois haver o julgamento. Cabe evidentemente aos professores

um sentido de pressão, tanto em relação ao governo do Estado quanto em relação ao

Supremo. Em relação àquele porque, se a lei vier a ser derrubada, os professores

têm de ter o direito de contar seu tempo de INSS para a aposentadoria, e o governo o

dever  de  pagar.  Entendo ser  isso  direito  líquido e  certo.  Mas  cabe também uma

pressão ao Supremo, tanto do governo principalmente, mas também dos professores

para que tenham a garantia de sua aposentadoria por meio do Ipsemg.

Então, esse é o quadro que está colocado. Estou trazendo esse assunto à tribuna
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porque todos nós - conversei com o Deputado Dilzon Melo e com outros Deputados -

estamos recebendo vários  questionamentos  dos  professores  sobre  como ficará  a

situação. Alguns já estão desesperados. Seria bom, então, que clareássemos isso e

víssemos o que podemos, coletivamente, fazer.

Deputado Dilzon Melo, apenas para terminar a minha exposição, já lhe concedo

aparte,  faço  uma  solicitação  aos  Deputados.  Como  disse  a  Profa.  Beatriz,

coordenadora  do  Sind-UTE,  está  aqui  hoje  para  solicitar  aos  Deputados  uma

intervenção  para  ajudar  na  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.461,  enviado  pelo

Executivo,  mas  que  não  houve  acordo,  no  seu  conteúdo,  em  relação  à

implementação da jornada de trabalho pela nova lei federal,  ou seja, um terço da

jornada  do  professor  ser  cumprida  em  regime extraclasse.  O  governo  mandou  a

regulamentação dessa lei agora, ela já vale desde o princípio do ano, mas não há

consenso com os professores em vários pontos. Dois são essenciais, para os quais já

peço  o  apoio  dos  Deputados.  A Secretaria  quer  regulamentar  isso  obrigando  o

professor a ficar quatro horas na escola e quatro fora para fazer o trabalho de um

terço da jornada extraclasse. O sindicato reivindica seis horas para o trabalho de

preparação de aula fora da escola e duas horas dentro da escola para reunião. É

essa a discussão, que me parece mais de cunho pedagógico. Consultei Diretores de

escolas, e todos acham que a reivindicação do sindicato é justa e pode ser atendida,

pois não significa nenhum gasto para o governo. Assim, peço o apoio dos Deputados

a essa emenda.

Uma outra solicitação diz respeito à regularização da carreira dos professores, que

está paralisada. Os professores estão fazendo uma emenda para que a carreira ande

no período de 2012 a 2015. Ela vai ficar estagnada da forma como foi feita na lei

aprovada pela maioria dos Deputados - nós da Oposição votamos contra -, e que

estabelecia o subsídio. Ali se estagnou a carreira do professor. O sindicato reivindica,

pois, que essa carreira, de 2012 a 2015, tenha prosseguimento.

São  essas  as  duas  emendas  para  as  quais  a  Profa.  Beatriz  está  pedindo

assinaturas. De minha parte, peço aos Deputados, mesmo aos da Situação, que as

examinem  e  as  assinem  para  garantirmos  esse  debate  junto  à  Secretaria  de

Educação.
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Quero aproveitar que discutimos na Assembleia Legislativa a criação de cargo para

substituição dos funcionários de função pública e do quadro suplementar para discutir

também a situação do professor designado pela Lei nº 100.

O Deputado Dilzon Melo (em aparte) - Para complementar a discussão do Projeto

de  Resolução  nº  3.557,  da  Mesa,  quero  trazer  algumas  informações  adicionais,

quando em boa hora vem essa discussão sobre a Lei nº 100.

Diferentemente do que aconteceu em alguns Estados onde essa iniciativa foi do

Legislativo, o projeto aprovado em Minas foi do Executivo, sinal de que o governo

sabe dessa fragilidade e reconhece tudo o que o senhor acabou de dizer: o encontro

de contas, a impossibilidade de pagamento, a necessidade de reconhecer os direitos

dos funcionários contratados, que, diga-se de passagem, até hoje não têm garantidos

FGTS,  férias  e  outros  direitos.  Naquele  momento,  ao  encaminhar  esse projeto,  o

governo  reconhecia  tudo  isso.  Mas  ele  não  se  prende  exclusivamente  aos

professores. Não sei se V. Exa. se lembra, mas quando íamos ao interior éramos

questionados até sobre a condição dos cantineiros. Aliás, naquele momento, o que

nos levou a esse problema social foi  muito mais a questão das cantineiras e das

auxiliares  de  serviço,  que  não  tinham  qualquer  garantia  e,  em  vésperas  de  se

aposentar, não sabiam o que fazer. Ficamos condoídos com aquela situação e, como

o senhor  deve se lembrar,  o  governo chegou a propor  um concurso público para

solucionar  o  problema.  Mas  o  concurso  não foi  a  solução,  porque nele  só  foram

aprovadas  professoras  de  níveis  médio  e  superior,  que  sabíamos  que  não  iam

atender à necessidade do Estado.

O Deputado Rogério Correia* - E o Supremo não permite que o tempo de serviço

seja pontuado no concurso, para a fase de classificação, o que faz com que quem

passe geralmente não seja o que está há mais tempo na escola.

O Deputado Dilzon Melo  (em aparte)  -  Naquela  oportunidade,  foram aprovados

professores de nível superior. Ficamos nos perguntando quando iriam para a cantina,

lavar panelas ou fazer merendas para os alunos. Isso levou o Estado a reconhecer

essa fragilidade e nos encaminhar a Lei n° 100, que  aprovamos pensando muito mais

no  seu  sentido  social.  Resta  ao  Supremo reconhecer  também  essa  necessidade

social.  Em  situação  muito  pior  do  que  a  do  Estado  de  Minas  Gerais,  há  outros
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Estados, que fizeram, à revelia, a inclusão de profissionais ou trabalhadores que não

estavam  inseridos  nessa  necessidade.  De  sua  parte,  Minas  se  ateve  a  essa

necessidade que se arrastava há 20 anos, porque tínhamos auxiliares de cozinha

com 22 ou 23 anos de serviço. Então, atendemos a essa demanda social.

Também quero defender a necessidade de os Deputados e o Estado encontrarem

uma solução consensual. É claro que temos de pressionar o Supremo para que eles

comecem a viver a realidade do novo Brasil, que não é só eivado de leis - se fosse,

não teríamos mais cadeia para tantos salafrários que estão sendo julgados. Temos de

atender  é  à  nova  realidade  de  um  Brasil  sofredor,  um  país  que  ainda  não  está

estruturado para dar pleno emprego para todo mundo, com uma assistência social

que não abarca a todos e não lhes dá segurança alguma.

Lembro  que  é  esse  o  Brasil  que  faz  o  desenvolvimento  do  Estado;  são  essas

pessoas,  com  menos  potencial  e  conhecimento,  que  não  têm  vez  ou  voz,  que

precisam dos Deputados e da compreensão do governo do Estado. E queremos que

tenham também a compreensão do Supremo. Vamos solucionar  o problema, mas

daqui  para  a  frente,  reconhecendo  ao  menos  que  esse  pessoal  trabalhou  com

legitimidade e se sacrificou. Aliás, Deputado, um terço deles já está aposentado. E

agora, o que fazer? Onde serão abrigados? Quem vai pagar a eles a partir do mês

que vem ou do dia em que for tomada essa decisão do Supremo? Quem vai dar o

remédio a eles e pôr a comida em sua mesa, se um terço já está aposentado? É

questão de bom senso.

Todos os partidos deveriam se reunir para pressionar o Supremo, dentro do bom

senso. Não pedimos que eles transijam com nada ou passem acima da lei, mas que

haja  uma  compreensão  social  para  um  problema  grave  que  não  tem  solução.

Simplesmente propor um novo concurso público não vai resolver o problema, porque

não se pode dar pontuação para ninguém com 20 anos de serviço. Então não haverá

solução para esse problema. Fico muito sensibilizado, porque, pelo que vejo, todos os

partidos da Casa pensam da mesma forma, assim como V. Exa. pensa, a quem eu

parabenizo.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputados Rogério Correia e Dilzon Melo,

permitam-me aqui relembrar um momento da história desta Casa que nos tem feito
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muita falta, ligado a uma pessoa que esteve conosco, mas que, a partir do próximo

ano, estará com uma missão nova, e que nesse momento sempre se utilizava desta

tribuna para se manifestar:  o nosso Deputado Getúlio Neiva,  a patativa de Teófilo

Otôni. Portanto, quero aqui relembrar a figura do Deputado, agora Prefeito eleito, e

também saudar o Deputado que preside os nossos trabalhos, Gilberto Abramo, e o

Deputado Gustavo Corrêa.

O Deputado Dilzon Melo  nos dá  uma aula  sobre a  necessidade que temos  de

entender  a realidade da Lei  Complementar nº  100 e  a dos funcionários  que hoje

trabalham no Estado sem serem aprovados em concurso público. Muitos deles até se

aposentaram e estão em casa gozando os benefícios da sua aposentadoria. Estamos

terminando o mês de novembro, finalizando o ano de 2012. O assunto chega neste

momento a esta Casa e a muitos daqueles que estão nos vendo pela TV Assembleia -

às vezes nem os próprios funcionários, mas seus filhos ou parentes, que vão levar a

notícia, agora, para a mãe, para a tia, para a irmã ou outro parente.

O Deputado Rogério Correia pautou na Assembleia, no dia de hoje, que corre-se o

risco de perdermos o emprego e até mesmo de o Estado não ter condições de arcar

com o custo desse período em que estamos, pela Lei Complementar nº 100. Foi o

que ouvi até agora e o que estamos aqui debatendo.

Não  quero  passar  isso  para  você,  funcionário  público  do  Estado  que  nos

acompanha  agora,  e  para  você  que  ouviu  uma  parte  dessa  discussão;  mas  eu

acredito no bom senso. E há um princípio de que não podemos abrir mão, Deputado

Dilzon Melo, e que para mim é regra: nem tudo que é legal é moral, ou seja, nem tudo

que está na lei, que a lei estabelece, é moral. Nem tudo que é legal é moral porque a

lei, realmente, em muitos dos seus capítulos, premia coisas que não são morais. Mas

tudo  que  é  moral  é  legal.  Se  se  parte  da  moralidade,  vai-se  encontrar  o  abrigo

correto,  mas muitas  vezes  a  lei  nos  trai.  Das  leis  que  estão  aí,  nós  somos  fiéis

cumpridores; fomos eleitos, tomamos posse e juramos aqui sempre cumprir as leis.

Então venho, neste momento, manifestar não a minha preocupação, mas dizer que

acredito no bom senso.

V. Exa., Deputado Dilzon Melo, apresenta o fato como questão social, quando foi

aprovado por esta Casa e reconhecido pelo governo do Estado, que deu estabilidade
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àqueles funcionários. Muito bem, o lado social talvez não seja visto pelo Supremo

como o mais importante.  Para decidir,  o  Supremo vai  verificar  se a questão está

catalogada em alguma lei, se tem amparo jurídico. E eu quero aqui garantir a você,

funcionário  público,  a  você  que  nos  acompanha  em  casa,  que  acompanha  este

debate, que não vamos vender fácil, não vamos vender barato, não vamos entregar,

não vamos aceitar que o Supremo tome decisão de lá e que coloque todas essas

pessoas para fora, sem trabalho. O governo de Minas também não vai aceitar.

Assim como a decisão sobre a Lei Complementar nº 100 foi objeto do governo de

Minas - o Deputado Rogério Correia nos lembra que foi até uma sugestão do Prof.

Anastasia -, é claro que teremos o abrigo, o amparo, e não permitiremos que isso, da

noite para o dia, venha tirar o emprego e mandar embora pessoas que hoje estão

com seu emprego garantido.  Estão  tratando da família  e,  como V.  Exa.  lembrou,

muitos já estão aposentados. Não faz sentido discutir se essas pessoas estão em

risco iminente. Prefiro discutir, Deputado Rogério Correia, para que façamos aqui um

entendimento dos partidos, das lideranças desta Casa, para que estejamos juntos,

lutando, envidando todas as forças necessárias para dar tranquilidade - veja bem,

tranquilidade - a esses servidores. É o que temos de dar. Como legisladores, como

Deputados, temos que dar tranquilidade a esses servidores.

Final de ano, momento de confraternização, momento de comemorar o nascimento

do  Menino  Deus,  e  nós  aqui  talvez trazendo  um  assunto  e  deixando no  ar  uma

hipótese que não quero partilhar. Quero aqui dizer, mais uma vez, que o governo de

Minas não acatará a decisão do Supremo, deixando na mão esses servidores. Não é

que ele não acatará o que o Supremo deferir. Se o Supremo decidir que se tem que

tirar benefício, vamos conquistar uma nova forma. Sei da proibição de acrescentar

pontos  no  concurso público  por  tempo de serviço.  Isso é  proibido,  não pode ser

acrescentado nenhum benefício, mas vamos achar o caminho. Prefiro até, conforme

disse o Deputado Rogério Correia, que deixemos hoje aqui penhorada a palavra dos

representantes do partido ou dos partidos. Nós, do PSD, compomos esta Casa com

oito representantes, temos aqui oito votos, e, assim como V. Exa., fazemos parte do

grupo de Líderes desta Casa. Sou Vice-Líder do Bloco Transparência e Resultado, V.

Exa. é Líder do PT, e vamos deixar aqui empenhada a nossa palavra e registrada a
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nossa decisão de afirmar que o servidor público pode e deve ficar tranquilo neste

momento. Até acho que o Supremo, pelo que já vem sendo discutido e por aquilo que

já  foi  colocado  adiante  da  votação,  tem  realmente  o  entendimento  de  que  deve

derrubar a Lei Complementar nº 100, um entendimento já previamente encaminhado

nesse sentido. Mas nós, do Parlamento mineiro, de todos os partidos que compõem

esta Casa - do outro lado está o Deputado Rogério Correia, Líder do PT, e de cá um

Deputado que também faz parte da liderança do governo -, pela união dos esforços e

principalmente  pelo  compromisso do  nosso  governo  com esses  funcionários,  não

haveremos de plantar expectativas que venham culminar no pensamento de que está

tudo perdido e em risco. Confio muito na seriedade deste governo.

O Prof. Anastasia, como servidor público que é, de carreira, professor, sabe e sente

as dores do funcionário; e, tendo o apoio dos parlamentares desta Casa, não temos

com que nos preocupar.  Vamos encontrar o caminho melhor,  se esse for  o caso,

vamos brigar pela manutenção dessa lei que foi votada por esta Casa, a Lei nº 100. O

que é necessário neste momento, tão somente, é contribuirmos com a manutenção

da tranquilidade.

Deputado Dilzon Melo, assim como eu, V. Exa. é da roça, somos do Sul, e lá temos

o nosso linguajar diferente da Capital, puxamos um pouquinho mais o “r”, talvez como

puxam  em  São  Paulo,  um  pouquinho  acaipirado,  como dizem,  mas  duas  coisas

trouxemos para esta Casa e mantemos: a palavra e o trabalho. Não abrimos mão

disso.  Graças  a  Deus,  somos  cumpridores  das  nossas  obrigações,  gostamos  de

trabalhar e, se um dos trabalhos mais importantes é representar o funcionário público,

faremos isso  com muito gosto  e  com muito  zelo,  acima de tudo.  Além do nosso

desejo, temos, claro,  a convicção de que o governo também agirá com o mesmo

entendimento.

Deputado  Rogério  Correia,  concluo  dizendo  que  partilho  com  V.  Exa.  essa

preocupação. No entanto, quero aqui deixar penhorada a palavra de que, caso ocorra

essa situação,  o governo  envidará  todos  os  esforços  para  a  manutenção do seu

trabalho e da sua dignidade. Conforme já foi dito, à época, realmente foi uma questão

social abrigar gente que já tinha mais de 20 anos de trabalhos prestados e que não

teria condição mínima de procurar uma nova empresa e um novo emprego ou de
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buscar um outro meio de trabalho. Haviam dedicado mais de 20 anos da sua vida no

trato da coisa pública, na escola, na sua cidade, onde trabalharam. Então, não se

preocupe, pois temos um governo sério. Podem ter certeza de que, com esta Casa

unida, tudo se constrói a favor dos senhores. Obrigado, Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado  pelo  aparte,  Deputado  Duarte  Bechir.

Quero apenas ressaltar que esse projeto de lei  que se estabeleceu depois da Lei

Complementar  nº  100  foi  de  iniciativa  do  governo  do  Estado  e  aprovado  por

unanimidade pela Casa, por todas as bancadas. Na época, eu não era Deputado,

mas, pelo que me consta, todos os Deputados o aprovaram exatamente porque era

preciso encontrar  uma solução,  já  que esses professores,  aliás,  trabalhadores da

educação, como foi muito bem lembrado pelo Deputado Dilzon Melo, não poderiam

simplesmente ficar sem o emprego, repentinamente, posto que a responsabilidade do

Estado  -  aí  talvez  haja  uma  diferença  de  interpretação  -  seria  garantir-lhes  o

pagamento do INSS e o tempo de serviço.

Quando discutimos a Lei Complementar nº 100, é preciso estabelecer também que

a nossa solidariedade, inclusive da Oposição à época, foi não apenas aos servidores,

mas também ao governo. Na verdade, houve uma compreensão da dificuldade de o

governo arcar com algo que era sua obrigação.  É bom também dizermos isso. O

governo não pode simplesmente - aliás, por força de lei - desconhecer o tempo de

serviço desses servidores e deixá-los a ver navios. Obrigatoriamente, o Estado teria

de fazer o acerto de contas com o INSS e garantir o tempo de serviço. Então, há aí

uma diferença de interpretação. Não foi porque esse governo é bonzinho ou muito

sério. Não quero entrar no assunto agora, senão já teríamos de travar uma discussão

sobre  a  seriedade  do  governo  com  o  poder  público  e  os  servidores  públicos  e

entraríamos em interpretações distintas. No meu entendimento, não é tão sério um

governo  que  faz  um  choque  de  gestão  cujo  fundamento  é  o  arrocho  salarial  do

servidor público. Hoje não quero nem entrar nessa conversa. Então teríamos de ver

por que o governo não estabelece 12% para a saúde, o servidor está sem carreira e

os professores foram obrigados a engolir um subsídio e não o piso na carreira como

reivindicavam. Não quero entrar nesse assunto no dia de hoje. Os professores, os

trabalhadores da educação e do serviço público já conhecem a minha opinião sobre o



1757
____________________________________________________________________________

governo em relação a isso.

No caso específico da Lei Complementar nº 100, é óbvio que, ou o governo arca

com o tempo de serviço, contribuindo com o INSS de todos esses servidores - o que

representaria para o Estado um gasto muito alto -, ou teremos de dar um jeito de

convencer o Supremo a deixar as coisas como estão. Sou solidário ao governo para

que estabeleça esse procedimento que foi adotado e evidentemente se ajuste ao que

se determina na Lei Complementar nº 100. É preciso tranquilizar os servidores quanto

a isso: caso ocorra uma derrota no STF, os servidores terão o seu tempo contado e o

Estado terá de pagar esse tempo de serviço. Espero convencermos o Supremo e

estabelecermos  uma nova  norma,  até  em  razão  da  dificuldade  de  o  governo  do

Estado cumprir a sua parte no pagamento.

De fato, é um assunto preocupante. Não digo aos servidores que fiquem também

na absoluta tranquilidade. É importante que façam abaixo-assinado,  já  pautem no

governo a necessidade de ele ser duro em relação a essa questão, pressionem o

governo,  a  nós,  os  próprios  Deputados  Estaduais,  os  Deputados  Federais  e,  em

especial, o Supremo, por meio de “e-mails” e cartas. Isso é importante.

O  Supremo  não  é  tão  isento  assim.  Vimos  recentemente,  no  julgamento  do

mensalão, que eles gostam bem de uma mídia. Então, é bom que as pessoas tenham

esse  entendimento  e  possam  estabelecer  agora  uma relação  de  pressão  com  o

Supremo,  porque  faz  parte  do  processo  democrático,  demostrando  os  problemas

sociais  que  existem.  Ao  demonstrar  a  nossa  solidariedade,  fazemos  essa

recomendação aos professores.

Sr.  Presidente, para terminar,  mais uma vez, quero chamar a atenção para dois

outros assuntos,  que dizem respeito aos professores. Um é a regulamentação da

jornada. Quero reiterar o meu pedido aos Deputados de apoio a essas emendas, para

votarmos a regulamentação da jornada dos professores. A lei federal que estabeleceu

o piso salarial  dos  professores na carreira  fixou  também um terço da jornada de

trabalho dos professores fora da sala de aula. Então, na jornada de trabalho de 24

horas-aula, os professores têm direito de fazer oito horas fora da sala de aula, na

preparação das aulas dos alunos. Reivindicam que sejam duas horas de reunião na

escola e seis horas fora. O projeto que o governo enviou para cá estabelece quatro
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horas na escola e quatro horas de reunião. Solicito aos Deputados que aprovem isso

para  os  professores.  Isso,  Deputado  Fred  Costa,  é  uma forma de  a  Assembleia

Legislativa  acenar  com  uma bandeira  branca  para  os  professores,  ou  seja,  não

votando contra eles. A Secretaria de Educação está fazendo questão de seis horas na

escola e duas horas fora, para preparar aula. Os professores reivindicam quatro e

quatro.  Vamos  dar  essa vitória  aos  professores,  porque é  justa.  Os  Diretores  de

Escola  já  estão  fazendo  isso.  Seria  ruim  que  os  Deputados  votassem  contra  os

professores. A Secretaria de Educação não tem a menor razão para querer infligir

uma derrota à categoria na Assembleia Legislativa. Então, solicito isso aos Deputados

e também dou um aviso, porque depois o Deputado fica chateado, dizendo que a

cara dele foi exibida em um determinado cartaz. Mas vai ser votado algo que nem

recurso financeiro requer. Os professores vão ficar de olho mesmo e vão pensar que

o Deputado ficou do lado da Secretaria por uma questão de horas que terá de ficar a

mais em reunião de sala ou preparando aula.

Penso, Deputado Fred, que podemos dar garantia aos professores de que terão

vitória aqui. A Secretaria, em um aceno de paz com os professores, deveria ceder

nessa questão da jornada e na reivindicação de um terço do Sind-UTE. Estou com a

emenda e peço sua aprovação aos Deputados. A ideia não é que apenas a Oposição

a  assine,  mas  todos  os  Deputados,  para  que  seja  uma vitória  conquistada  pelo

sindicato e pela categoria por meio da Assembleia Legislativa.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, agradeço-lhe por

me conceder aparte. V. Exa. sabe do apreço, respeito e admiração que tenho pelo

seu trabalho, pela galhardia com que levanta as bandeiras. A sua participação nessa

legislatura tem sido de fundamental valia, sempre com uma voz corajosa. Todavia,

gostaria de reconhecer os méritos e a competência da Secretária Ana Lúcia Gazzola,

a qual considero uma intelectual, conhecedora da educação, enfim, uma pessoa que

vem se esmerando para oferecer aos mineiros uma educação de qualidade. Porém, é

fato, em que pese a educação ser a única forma de transformação social verdadeira,

que, se observarmos por simetria, vamos verificar que, infelizmente, em um passado

recente, os governos federal, estadual e municipal se depararam com um momento

de  discussões  acaloradas,  em  que  os  professores,  profissionais  da  educação,
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sentiram-se  não  lesados,  mas  desprestigiados.  Cito  aqui,  no  âmbito  do  governo

federal, a greve dos professores universitários que se arrastou por longos dias. Da

mesma forma aconteceu aqui com os professores e educadores infantis, em níveis

estadual e municipal.

Então,  o  fato  é  que o  educador,  o  professor,  em  todas  as esferas,  precisa  ser

reconhecido,  valorizado. Concordo com V.  Exa.  ao dizer  que o governo de Minas

Gerais tem feito, até o presente momento, na pessoa não apenas da Secretária, mas

de  todo  o  corpo  governamental,  esforço  no  sentido  de  promover  esse

reconhecimento.  Avançou,  mas  esperamos  que,  com  o  esforço  de  todos  nós,

independentemente de a bancada ser do PT, do DEM, do PSDB ou do meu próprio

partido,  Partido  Ecológico  Nacional,  todos  estejamos  irmanados  em  um  só

sentimento, que é servir à educação. Servindo à educação, estaremos servindo às

próximas gerações.

Parabéns  a  V.  Exa.  pelo  seu  trabalho  e  por  trabalhar  com  tanta  vontade  por

investimentos na educação no Estado de Minas Gerais e no Brasil.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Fred Costa. Espero que V. Exa.

analise  com  carinho  a  emenda  da  regulamentação  da  jornada  apresentada  pela

categoria  dos  professores,  com  seis  horas  de  trabalho  fora  da  escola,  para

preparação das aulas, e duas horas em reunião na escola, que é o que o sindicato

pede, por meio dessa emenda. Tenho certeza de que poderei contar com o apoio de

V. Exa. também nessa emenda.

A outra emenda que ressalto, Presidente, Deputado Gilberto Abramo, é a relativa à

carreira  dos  professores,  que  está  congelada.  A  lei  votada  pela  maioria  dos

Deputados - repito, quando se criou o subsídio -, e nós, do PT, e alguns Deputados

do PMDB votamos contrariamente, congelou a carreira dos professores. Então, de

2012  a  2015  a  carreira  dos  professores  não  vai  andar.  Estamos  querendo

descongelar isso para eles. O salário já é pequeno, não é, Deputado Abramo, e ainda

fica congelado de 2012 a 2015. É uma estratégia que o governo do Prof. Anastasia

tem usado. Ele congela as coisas para o próximo governo. Empréstimos também são

assim. Congela e começa a pagar os juros no próximo governo. O próximo governo

vai passar aperto porque tudo está sendo jogado para lá: 12% para a saúde, 25%
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para a educação,  juros de empréstimos,  descongelamento  da carreira.  Tudo para

depois de 2015. Estão armando uma bomba, que é o choque de gestão. Quando o

próximo governo assumir vai ser o choque de explosão. Não vai ser nem choque, vai

ser explosão de gestão: “pah!”, vai explodir tudo. A explosão de gestão armada pelo

Senador que faliu Minas, que quebrou Minas e, agora, pelo Prof. Anastasia.

Quero comungar também com os elogios feitos pelo Deputado Fred Costa à nossa

Secretária  de  Educação,  mas  gostaria  de  pedir  a  ela  que  estenda uma bandeira

branca à categoria e não fique nesse clima de guerrear após greve, porque isso tem

feito  muito  mal.  Os  professores  se  sentem  desprestigiados,  e  com  razão.  Uma

Secretária  que entende que os professores  não podem merendar  da alimentação

escolar, da merenda dos alunos. Só em Minas houve essa interpretação de que uma

professora não pode se servir da alimentação escolar dos alunos na escola. Veja bem

aonde chegamos, Deputado Elismar Prado.

Outro dia ouvimos o relato de um auxiliar de escola que leva comida escondido

para os professores na sala de aula, porque a Diretora não pode ver, porque está

proibido os professores se alimentarem da merenda que é servida na escola. E agora

é uma alimentação melhor graças ao decreto do ex-Presidente Lula que determina

que tem de se comprar diretamente do pequeno produtor. Então hoje a escola tem

arroz, tem feijão, tem carne de frango, mas a professora não pode se alimentar, ela

tem de passar fome, já que ela não tem tempo de sair dali para se alimentar. Ou traz

de casa, às vezes está em dupla jornada, mas não pode se alimentar na escola.

Pediria  à  Secretária  que  tivesse,  diria,  um  pouco  mais  de  compaixão  com  as

professoras, para termos uma relação melhor.

O caso da jornada diz respeito a isso: a professora fazer em casa o seu trabalho de

preparação  e  correção  de  provas.  É  muito  mais  produtivo  que  ficar  em  reunião

obrigatória  dentro  da  escola,  pois  muitas  vezes não vai  servir  para  o objetivo  da

regulamentação da jornada. Então, peço apoio a essas duas emendas que o Sind-

UTE está nos trazendo e pedindo o apoio de todos os Deputados e Deputadas desta

Casa.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em aparte)*  -  Só  para  reforçar,  Deputado  Rogério

Correia,  agradeço  o  aparte  e  cumprimento  V.  Exa.  pelo  pronunciamento,  pela
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relevância e importância que tem o tema da educação.

Quero registrar publicamente que já assinei as emendas solicitadas pelo Sind-UTE.

São  justas  as  reivindicações.  Quero  fazer  um  apelo  a  todos  os  Deputados  e

Deputadas  porque  é  uma  questão  que  transcende  nossas  diferenças  políticas,

partidárias e ideológicas. Se é discurso unânime de todos defender a educação, de

que ela é importante para o desenvolvimento de um país, de uma nação, do ser

humano, quero pedir a todos que deixem de lado as divergências políticas e assinem

essas emendas tão importantes  para os  educadores de Minas Gerais.  Eles  estão

reclamando de direitos adquiridos, uma carreira congelada após tantas lutas, uma

categoria tão sacrificada e penalizada que são os trabalhadores da educação. Então,

quero  fazer  um  apelo:  que  todos  assinem  essas  emendas  para  começarmos  a

reparar a imensa dívida que o Estado tem com esses educadores.

Quero registrar também a nossa indignação com um processo de interferência na

liberdade sindical. Infelizmente, o governo do Estado tenta impedir  até o processo

eleitoral do Sind-UTE. Uma coisa jamais vista na história de Minas Gerais, nem em

momentos de maior conflito do sindicato com o Estado. O governo organizou outro

evento  que  coincidirá  com  o  período  de  eleições  do  Sind-UTE,  de  26  a  30  de

novembro,  para  tentar  impedir  as  eleições  livres  do  sindicato.  Elas  sempre  são

tranquilas, não provocam nenhuma dificuldade no ambiente escolar,  são inerentes

aos trabalhos no ambiente escolar. O governo do Estado, por meio da Secretaria de

Educação, tenta impedir a realização das eleições. Isso é lamentável, e espero que o

Estado reveja essa posição,  que contraria aliás  o tratado da OIT e desrespeita a

nossa Constituição Federal. Isso é lamentável.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Isso  é  o  PSDB  sindical?  Nesse  caso,  o  PSB

sindical, o Secretário.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Isso impede até a própria participação do

Governador, que também é educador e deveria respeitar a categoria. Ela livremente

tenta se organizar para defender os direitos da sua classe, dos educadores, de todos

os trabalhadores da educação que estão sofrendo, sendo sacrificados, tendo direitos

retirados,  carreira  congelada.  Quem  é  prejudicado  com  isso,  além  dos  próprios

educadores,  que vivem um momento  de  péssimas  condições  de  trabalho,  renda,
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perseguição,  é  a  sociedade,  o  povo,  que  merece  educação  de  qualidade.  Minas

Gerais dá um péssimo exemplo nesse processo de interferência na autonomia, na

independência do sindicato, que tem de ter garantidos seus direitos de liberdade de

expressão,  para  que  possa  realmente  exercer  seu  papel  de  representar  essa

categoria  tão  importante.  Quero  parabenizar  a  Presidente  Beatriz,  que  está  aqui

colhendo as assinaturas, pedindo o apoio de Deputados e Deputadas. Esperamos

que o processo eleitoral do Sind-UTE transcorra bem, que ele possa eleger a sua

nova diretoria e continue com esse trabalho aguerrido e fundamental na defesa dos

nossos  trabalhadores  da  educação.  Manifesto  o  nosso repúdio  a  essa atitude de

interferência  na  liberdade  sindical.  Isso  atenta  contra  o  Estado  Democrático  de

Direito,  demonstra  desconsideração  pela  importância  que  têm  os  sindicatos,  as

organizações, as entidades da sociedade civil, que têm o direito de se organizar para

defender seus direitos. Quero deixar isso registrado.

Quero lamentar essa posição do governo do Estado, que, além de não cumprir a lei,

de não pagar o piso salarial da educação, estabelecido em lei federal, de desrespeitar

os mínimos constitucionais da saúde e da educação, ainda interfere na liberdade de

organização dos trabalhadores. Isso é lamentável.

Reitero  nosso apelo  e nosso pedido  para que todos os Deputados assinem as

emendas apresentadas pelo Sind-UTE a fim de que as perdas possam ser reparadas

na carreira dos trabalhadores da educação.

Parabéns, Deputado Rogério Correia. Já assinamos a emenda e pedimos o apoio

de todos os outros Deputados. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado Elismar Prado, caso seja possível, já que

anunciamos as emendas, favor repassá-las aos demais Deputados. Tenho certeza de

que muitos que estão aqui vão querer assiná-las também.

Deputado Elismar Prado, V. Exa. chamou a atenção para duas questões que são

importantes, no meu entender.  Uma delas  é a eleição do Sind-UTE. O Deputado

Elismar Prado chamou a nossa atenção para a proibição, da Secretaria de Educação,

da entrada do sindicato na escola para realizar eleições. A Secretaria diz que isso

poderia  atrapalhar  o  Proeb,  que  é  a  prova  de  avaliação  da  educação  feita  pelo

Estado. Fico com uma pulga atrás da orelha. Não será o contrário? Não haverá medo
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de o sindicato entrar na escola e saber o que está acontecendo com a prova do

Proeb? Quando há uma proibição como essa, Deputado Gilberto Abramo, temos de

ficar desconfiados. Nunca houve proibição, e claro que o sindicato não atrapalha a

realização de uma prova. A convivência ocorre há anos. Se se está proibindo alguém

de entrar na escola, se ninguém pode entrar na escola quando se está fazendo essa

prova, não ficamos desconfiados? Será que não estão querendo proibir o sindicato de

entrar na escola para que ele não veja o que está acontecendo? Vamos examinar

melhor esse Proeb. Fiquei  com a pulga na orelha. Essa proibição chamou minha

atenção. Vamos verificar o que está acontecendo.

O segundo aspecto, que também chama a nossa atenção, é a necessidade de se

aprovar a eleição do Sind-UTE e de os trabalhadores dela participarem, Deputado

Elismar Prado, o que fortalece esse Sindicato.

Parabenizo mais uma vez a Bia Cerqueira, que agora é candidata na chapa única,

como Coordenadora. O sindicato tem chapa única. Há muitos anos que não existe

chapa única no Sind-UTE. Isso significa reconhecimento do trabalho que a direção do

sindicato tem feito, apesar de todas as ameaças do PSDB. Outro dia vi  no jornal:

“PSDB vai avançar sobre o sindicato”. Só se for avançar mesmo, para destruí-lo. Só

se for esse avanço. Avançar para destruir é o único avanço que o PSDB pode fazer

quanto ao sindicato.

Por falar em sindicato, lembrei-me também de uma cobrança que fiquei de fazer

aqui com relação à energia elétrica, de novo, Deputado Elismar Prado. Como todos

sabemos, a Dilma quer baixar o preço da conta de luz. Para isso editou a Medida

Provisória  nº  579.  As  concessionárias  estão  fazendo  “lobby”  contrário.  Junto  às

concessionárias, está aquele famoso Senador que quebrou Minas. Ele é o principal

lobista contrário e não quer ver aprovada essa medida no Congresso Nacional.

A Fiesp lançou uma campanha em São Paulo. A Federação das Indústrias do Rio

de Janeiro - Firjan - também lançou uma campanha em seu Estado. Quase todas as

federações de indústrias o fizeram, porque a medida interessa à indústria.

Deputado Jayro Lessa, a conta da energia para as indústrias baixará 28%. Esse é

um  incentivo  enorme  para  as  indústrias.  Onde  está  a  Fiemg,  Deputado  Gilberto

Abramo, que não se posicionou até agora? Não é possível que também a Federação
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das  Indústrias  de  Minas  siga  as  orientações  do  Governador  Aécio  Neves.  Não

acredito nisso.  Faço minha cobrança,  de público,  à Fiemg.  Ela  não defenderá os

interesses das indústrias de baixar a conta? Não se fala tanto na diminuição do custo

Brasil?  Vamos diminuir  o  custo Brasil  para  as  indústrias.  Serão 28% a menos.  A

Fiemg  não  baterá  palmas  para  a  Dilma  e  pedirá  aprovação?  Não  precisa  bater

palmas: basta pedir a aprovação da Medida nº 579. Ou será que o Senador Aécio

Neves tem interferência lá dentro também? Não é possível. O Senador já é “TCÉcio”,

Tribunal de Contas do Estado do Aécio. No Ministério Público, o Dr. Alceu virou Dr.

“Aeceu”. A Assembleia é “Assembleia Homologatória do Estado de Minas Gerais”. E

assim vai. Nem falarei mais da imprensa. A imprensa é aecista. A Andrea Neves é a

Goebbels das Alterosas, aquela que manda e desmanda.

Já conhecemos o papel lamentável da imprensa e a sua subordinação ao Senador

Aécio  Neves.  Agora,  por  falar  em  sindicato,  não  vai  a  Federação  das  Indústrias

representar  as  indústrias  que  querem  baixar  preços.  Diria  aos  nossos  queridos

industriários, aos nossos queridos empresários das indústrias que fortaleçam a luta

pela aprovação da Medida nº 579, que cobrem da Fiemg um posicionamento. Estou

cobrando a partir  do Parlamento porque não é possível que o setor industrial  não

queira baixar a conta de luz.

Passo a palavra mais uma vez ao Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Quero  falar  rapidamente,  Deputado

Rogério Correia, na linha do tema que V.  Exa. aborda, da MP 579, que propõe a

redução das tarifas de energia elétrica. O Deputado Federal Weliton Prado é membro

efetivo da comissão especial que emitiu parecer sobre a MP 579, foi o representante

de Minas Gerais, pelo seu histórico e pela sua luta. Foi reconhecido o nosso trabalho

em defesa de uma conta de luz mais barata. Infelizmente, por conta simplesmente

dos interesses dos acionistas da Cemig, em sua maioria estrangeiros, lutamos pela

diminuição  da  energia.  Isso  não  fere  nem  o  interesse  do  mercado,  porque,  na

verdade, a redução da tarifa de energia elétrica é importante para todos os setores da

economia, para os industriais, para os empresários, para os comerciantes, para os

cidadãos.

Em todos os serviços e mercadorias está embutido o preço da energia elétrica, que
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é muito cara. Isso pode reduzir o preço dos produtos, gerar empregos, gerar renda,

evitar demissões e aumentar a competitividade do Brasil, o custo Brasil. Isso é de

interesse de todos. Infelizmente, o governo do Estado, que controla a Cemig, que

lidera esse processo contra a MP e contra a redução da tarifa de energia elétrica, não

tem nem o que alegar, porque, na verdade, é interesse até do próprio mercado como

um todo, é interesse da economia, porque isso vai aquecê-la, aumentar a atividade

econômica.

Com isso, o Estado pode até arrecadar mais tributos, mais ICMS, ainda mais no

momento de dívida em que o Estado se encontra, falido. Agora ele quer sacrificar e

penalizar ainda mais o povo, que paga uma conta de luz muito cara, que recebe um

péssimo  serviço,  com  mortes  de  trabalhadores,  num  sistema  que  não  recebe

manutenção adequada, com o ICMS mais caro do Brasil, 42%, o que é um roubo

também,  simplesmente  para  atender  interesses  dos  acionistas.  Eles  querem  a

renovação automática dos contratos de concessão dessas três grandes usinas de

Minas Gerais: Jaguara, Miranda e São Simão.

O Deputado Rogério Correia* - Todas no Triângulo?

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Todas no Triângulo. Elas representam

quase  50% de  geração  de  energia  elétrica  em  Minas  Gerais.  Isso  é  lamentável,

porque  se  trata  de  um  serviço  essencial  à  nossa  população,  garantido  pela

Constituição. Serviço essencial não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer

só para atender interesses de acionistas, que querem lucro acima de tudo. Isso é a

mais-valia  na  sua  mais  alta  expressão,  como  dizia  Karl  Marx,  para  realmente

sacrificar o nosso povo trabalhador de Minas Gerais; é simplesmente o lucro. A Cemig

obtém  lucros  exorbitantes  a  cada  ano.  No  ano  passado  fechou  em

R$2.400.000.000,00.

Ora, já pagamos para construir as usinas. O povo de Minas pagou uma conta muito

cara para construir todo esse sistema. Isso já foi pago, já está amortizado. Agora é

hora de manter o sistema, é claro, mas garantir a modicidade tarifária, uma conta de

luz mais barata, um serviço de qualidade, para respeitar o povo de Minas Gerais, que

já foi tão sacrificado. Assim, esperamos aprovar essa MP, garantir que seus efeitos

sejam sentidos a partir de fevereiro do próximo ano.
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Lamentamos, mais uma vez, essa manobra, esse “lobby” do governo do Estado, da

Cemig, que simplesmente quer satisfazer os interesses dos acionistas, que querem o

lucro acima de tudo. Esse é o capitalismo selvagem, simplesmente para atender a

logica do capital, não a lógica do mercado, que favorece as indústrias, a população,

os comerciantes, e para atender o interesse econômico dos acionistas.

Então parabenizo V. Exa. por trazer à tona a discussão da energia elétrica, que é

fundamental para o nosso desenvolvimento, pois vai aumentar a competitividade do

Brasil  e vai reduzir  o custo Brasil  para podermos enfrentar as crises econômicas.

Como? Investindo em programas sociais, como fez o Presidente Lula, criando o PAC,

o  ProUni,  o  Minha  Casa  Minha  Vida  e  agora,  com  a  Presidenta  Dilma,  dando

continuidade a todos esses programas e apresentando medidas como a redução do

preço da energia elétrica, o que melhorará a vida do nosso povo.

A decisão da Presidenta Dilma foi muito corajosa, pois retirou os encargos federais

da conta. Esperamos que o governo do Estado possa retirar ou pelo menos reduzir o

ICMS, que é tão perverso, muito caro e, infelizmente, o grande vilão, tanto da conta

de  luz  quanto  de  outros  serviços  essenciais.  Em Minas,  paga-se  muito  caro  por

serviços essenciais como água, luz e telefonia. Já os serviços que não são essenciais

são favorecidos pelo Estado, como a comercialização de joias e outros segmentos

que são supérfluos. O povo mais pobre, infelizmente, sempre é sacrificado. Obrigado,

Deputado. Devolvo-lhe a palavra.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado.  Quero  apenas  colocar  os

pingos nos “is”. Outro dia, o Senador que quebrou Minas disse que está defendendo

a  maioria  dos  acionistas,  que  é  o  povo  mineiro.  Nada  disso.  Se  a  maioria  dos

acionistas é o povo mineiro, basta baixar a conta de luz que estará satisfeito.

Há um acionista que o Senador que quebrou Minas quer agradar. Vamos colocar os

pingos nos “is”, Deputado Elismar? Ele se chama Andrade Gutierrez, que fica com

15% de todo o lucro e de todo o dividendo. Dos R$31.000.000.000,00 em que estão

de  olho,  para  em  20  anos  garantir  o  lucro  da  Cemig,  15%  totalizam

R$6.200.000.000,00, que vão para as mãos da Andrade Gutierrez. A pergunta que se

faz é muito simples, Senador Aécio: vamos fazer com que esse lucro vá para as mãos

da Andrade Gutierrez ou que signifique redução das tarifas para o povo mineiro? O
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ex-Governador está preferindo lucro para a Andrade Gutierrez, pois virou seu lobista.

Infelizmente,  é  isso  que  fica  nos  corredores  do  Congresso  Nacional,  no  Senado

Federal. Ele é lobista da Andrade Gutierrez. É triste, não é? Mas é a realidade do

Senador que quebrou Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Gilberto Abramo) - Não há outros oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.).  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº 3.557/2012 na forma do vencido

em 1º turno. À Mesa da Assembleia.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o projeto está em 2º turno. Como os

outros  estão em 1º turno e não havendo quórum regimental,  peço a V.  Exa.  que

encerre, de plano, a reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, e convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de

amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE SÉRGIO RODRIGUES E OUTROS PARA O

CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, EM 25/9/2012

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  Fred  Costa  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,  Deputada  Maria

Teresa Lara, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por tratar-se

da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice Presidente,  determina a distribuição das cédulas  de

votação e solicita ao Deputado Fred Costa que atue como escrutinador. Procedida a
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votação, o escrutinador anuncia a existência de três cédulas de votação e o registro

de três votos ao Deputado Lafayette de Andrada para o cargo de Presidente e de três

votos à Deputada Maria Teresa Lara para o cargo de Vice-Presidente. A Presidente

“ad hoc” proclama eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e declara empossado no

cargo de Presidente o Deputado Lafayette de Andrada, que, após assumir a direção

dos trabalhos, declara empossada a Vice-Presidente, Deputada Maria Tereza Lara. O

Presidente  designa o  Deputado Fred Costa relator  das indicações dos  nomes de

Sérgio Rodrigues Leonardo e de Vilma Tomaz, e a Deputada Maria Teresa Lara para

a relatoria da indicação dos nomes de Rogério Jorge de Aquino e Silva e de Marcus

Vinícius  Gonçalves  da  Cruz.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião extraordinária da Comissão, conforme edital  de convocação a ser

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Maria Tereza Lara - Fred Costa - Tadeu Martins

Leite.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

30/10/2012

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite, Fabiano Tolentino e Rogério Correia (substituindo o Deputado

Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT ), membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  João  Leite.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tadeu Martins Leite, dispensa a

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

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

debater a relação da Confederação Brasileira de Futebol e do Superior Tribunal de

Justiça Desportiva com clubes de futebol do Estado e a discutir e vota proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Lincoln Pinheiro Costa, Juiz Federal e colunista da CBN na Bahia; Robson Pires,
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Diretor Comercial do Cruzeiro Esporte Clube, representando o Sr. Gilvan de Pinho

Tavares, Presidente; Rodrigo Pires Diniz, Secretário-Geral da Federação Mineira de

Futebol; Eduardo Machado Costa, Desembargador do Tribunal de Justiça, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na qualidade de um dos autores

do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais,

passando em seguida a palavra aos Deputados Rogério Correia e João Leite, Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. São recebidos os requerimentos dos Deputados Rogério Correia, Tadeu

Martins  Leite  e  João  Leite  (3)  em  que  solicitam  seja  encaminhada  denúncia  ao

Ministério Público sobre o cerceamento da liberdade de expressão contra a torcida do

Clube  Atlético  Mineiro  no  jogo  contra  o  Fluminense  Futebol  Clube  realizado  em

21/10/2012;  em  que  solicitam  seja  realizado  seminário  legislativo  para  debater  a

composição  dos  órgãos  de  justiça  desportiva  nos  Estados  e  no  País;  em  que

solicitam seja encaminhado ao Ministério Público denúncia sobre a inobservância dos

dispositivos da Lei Federal nº 10.671, de 2003, na composição do Superior Tribunal

de Justiça Desportiva, especialmente no que tange à nomeação do atual auditor da 2º

Comissão  Disciplinar  desse  órgão,  Sr.  Jonas  Lopes  de  Carvalho  Neto,  que  não

obedeceu aos princípios da impessoalidade e da moralidade, estabelecidos no art. 34

da referida lei. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 novembro de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Gustavo Perrella.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2012

Às  14h43min,  comparecem na Sala  das  Comissões  o  Deputado Dalmo  Ribeiro

Silva  (substituindo  o  Deputado  João  Leite,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),
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membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente declara

aberta a reunião, 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 a

proposta  de  revisão do PPAG-2012/2015,  exercício  2013,  no  âmbito  da  Rede de

Cidades.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Pompílio  Canavez  e  Sebastião

Costa, que, em seguida, retiram-se da reunião. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ângela  Porto,  Assessora  da  Diretoria

Financeira da Cohab, e os Srs. Daniel Rodrigues Nogueira, Gerente do Programa

Estruturador  Copa  do  Mundo,  e  Ivan  Massimo  Pereira  Leite,  Gerente  do  Projeto

Desenvolvimento  Regional  e  Superintendente  de  Planejamento  e  Apoio  ao

Desenvolvimento  Regional,  representando  o  Sr.  Alencar  Santos  Viana  Filho,

Secretário-Adjunto  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e

Gerente  do  Programa  Estruturador  Cidades:  Espaços  de  Integração,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência passa a palavra aos convidados,

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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 novembro de 2012.

Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2012

Às 9h15min, comparece no Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão

- Cresertão -, o Deputado Almir Paraca, membro da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião,

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

pelo membro da Comissão presente. A Presidência informa que a reunião se destina

a debater, em audiência pública, a integração dos órgãos e entidades dos Governos
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Federal e Estadual nas ações e intervenções pelo desenvolvimento sustentável em

curso na Bacia do Rio Urucuia, a atuação do parlamento do sertão e o funcionamento

do  consórcio  dos  Municípios  das  Bacias  dos  Rios  Carinhanha  e  Urucuia.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia

Zulmira  Cardoso  Oliveira,  Assessora  da  Gerência  de  Monitoramento  e

Assessoramento Técnico de Projetos, representando Jorge Alfredo Streit, Presidente

da  Fundação  Banco  do  Brasil,  Irene  Gomes  Guedes,  Presidente  da  Agência  de

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Urucuia, Adriana de Oliveira

Rocha,  Coordenadora  de  Assistência  Técnica,  representando  a  Sra.  Dionete

Figueiredo Barbosa, Gestora da Cooperativa da Agricultura Familiar Sustentável com

Base  na  Economia  Solidária,  Leila  Lopes  da  Mota  Alves  Porto,  Analista  em

Desenvolvimento  Regional  da  Codevasf,  e  os  Srs.  Carlos  Alberto  Recch  Filho,

Prefeito Municipal de Arinos, José Idelbrando, Presidente da Câmara Municipal de

Arinos, Luiz Araújo Ferreira, Prefeito Municipal de Bonfinópolis de Minas e Presidente

da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, José Raimundo Ribeiro Gomes,

Prefeito Municipal de Chapada Gaúcha e Presidente do Consórcio Intermunicipal de

Saúde e Desenvolvimento da Bacia do Urucuia e Noroeste de Minas Gerais, Paulo

César Pinheiro de Azevedo, Pró-Reitor de Extensão do Instituto Federal do Norte de

Minas Gerais - IFNMG -, representando o Sr. José Ricardo Martins da Silva, Reitor do

IFNMG, Afonso Boaventura, Superintendente Regional do IEF, representando o Sr.

Marcos  Affonso  Ortiz  Gomes,  Diretor-Geral  do  IEF;  Harley  Guimarães,  Analista

Técnico Regional, representando o Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente do Sebrae-

MG, Major Adinan, Comandante da 16ª Cia. de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG -

Unaí, Almiro Renato de Matins, Coordenador de Regularização Fundiária de Arinos,

representando  a  Sra.  Sílvia  Lacerda,  Superintendente  da  Supram  -  Noroeste  da

Semad  -,  Rubens  Giaquinto,  Delegado  Federal  Substituto  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário,  e  Athadeu  Ferreira  da  Silva,  Assessor  da  Diretoria  de

Revitalização de Bacias da Codevasf, 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.  A  Presidência  suspende  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
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Reabertos  os trabalhos, realizam-se debates e ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  Durante  os  debates,  o  Sr.  Agemiro  Graciano,  pequeno

produtor rural, entrega ao Presidente da Comissão abaixo-assinado elaborado pelos

pequenos produtores rurais do Distrito de Sagarana, Município de Arinos. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 novembro de 2012.

Pompílio Canavez, Presidente - Glaycon Franco - Sebastião Costa.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

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

Neider  Moreira,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Vice-Presidente.  O  Presidente  determina  a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Neider  Moreira para atuar  como escrutinador.  Procedida a apuração dos votos,  é

eleito para Vice-Presidente o Deputado Carlos Pimenta com 4 votos.  O Deputado

Carlos  Mosconi  declara  empossado  o  Deputado  Carlos  Pimenta  como  Vice-

Presidente, o qual agradece a indicação do seu nome. Neste momento, registra-se a

presença  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  que  também  tece  as  suas

considerações. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Adelmo

Carneiro Leão - Neider Moreira.
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Carlos  Pimenta,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar  as matérias

constantes na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: do Sr.

João Custódio da Silva, fazendo considerações sobre o funcionamento do programa

“Farmácias de Minas” e dando sugestões para o aprimoramento do referido programa

(publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  15/11/2012).  A  Presidência  solicita  à

Consultoria  que  a  analise.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

2.197/2011, em 2º turno (Deputado Carlos Pimenta) e Projeto de Lei nº 2.131/2011,

em  1º  turno  (Deputado Adelmo Carneiro  Leão).  Passa-se  à 2ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.090/2012. Submetidos a discussão e votação, cada

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

nºs 2.892, 2.947, 3.019, 3.221, 3.308, 3.428 e 3.437/2012. 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 da Deputada Ana Maria

Resende, em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão de Saúde

para debater o aumento dos casos de AIDS entre os jovens, bem como quais projetos

estão  sendo  desenvolvidos  para  combater  o  avanço  desse  vírus  no  Estado.  A

Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimentos  da  Deputada  Liza

Prado, em que solicita seja realizada audiência pública pela Comissão de Saúde para

debater e discutir a proposição do Projeto de Lei nº 3.264/2012, de sua autoria, que

visa possibilitar aos órgãos da gestão de saúde do Estado conhecer a situação das
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unidades de saúde; e do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada

visita pela Comissão de Saúde à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -, a fim de discutir a carreira dos médicos do Estado. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Adelmo

Carneiro Leão - Neider Moreira.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 21/11/2012

Às  10h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Paulo

Lamac, Glaycon Franco e João Vítor Xavier (substituindo o Deputado Duarte Bechir,

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

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,  declara  aberta  a  reunião,

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

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

destina  a debater  o projeto de inclusão digital  da rede estadual  de educação em

Minas  Gerais,  conhecido  como "Projeto  Escolas  em Rede",  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Após, comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  da  Sra.  Ana  Lúcia  de  Almeida

Gazolla,  Secretária  de  Estado  de  Educação,  em  que  informa  a  realização  do  IV

Fórum Regional de Promoção da Paz Escolar - Forpaz -, nos dias 21 e 22/11/2012,

na cidade de Itajubá; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Lilian  Martins  de  Moraes,

Assessora Chefe de Gabinete da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas do Estado

de Minas Gerais  (9/11/2012),  e da  Sra.  Maria  Cláudia Peixoto  de  Almeida Paula,

Chefe de Gabinete de Educação (15/11/2012). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  1.856/2011,  Deputado  Duarte  Bechir;  e  3.473/2012,  Deputado  Bosco,
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ambos  em  turno  único.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.976, 3.430, 3.438, 3.439 e 3.473/2012,

que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.786  e  3.787/2012.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.319 e 3.321/2012. 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 de audiência pública para debater a

implementação das novas regras sobre o sistema de cotas, adotadas pelo Ministério

de Educação, nas instituições federais de ensino no Estado de Minas Gerais.  São

recebidos os requerimentos dos Deputados Bosco e Carlin Moura em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública para ouvir os gestores do projeto "Cidade

da Ciência e do Conhecimento", empreendido pelo Governo do Estado em parceria

com diversos órgãos e entidades; Bosco em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino

Superior  e  os  limites  financeiros  das  instituições  de  ensino  superior;  do  Rogério

Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

proposta  do  Governo  Federal  de  destinação  à  educação  de  100%  dos  royalties

decorrentes  da  exploração do petróleo  nas  camadas do pré-sal  e  do  pós-sal;  do

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater  o  papel  desenvolvido  pelo  Sinpro-MG  ao  longo  de  seus  80  anos  de

existência;  do  Célio  Moreira  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  pedido  de

providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  para  que  seja  autorizada  a

implantação  do  ensino  médio  na  Escola  Estadual  São  Geraldo,  localizada  no

Município de Curvelo; e seja realizada reunião de audiência pública para discutir a

necessidade  de  construção  de  escolas  estaduais  no  Barreiro.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Tiago de Souza Lima

Gomes,  Assessor,  e  Felipe  Estábile  Moraes,  Assessor  de  Relações  Institucionais,
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ambos representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de

Educação, e Hudson de Oliveira, Superintendente de Tecnologias Educacionais da

Secretaria de Estado de Educação, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Lamac, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para que façam suas exposições.  Nesse momento,  registra-se a

presença dos Deputados Duarte Bechir e Fred Costa. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Bosco, Presidente - Paulo Lamac.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/11/2012

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Glaycon Franco (substituindo o

Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Luiz Henrique. Havendo

número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sargento Rodrigues,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa,

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

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

destina  a  apreciar  a matéria constante  na pauta  e suspende a reunião  por  cinco

minutos para entendimentos entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Parecer para o 1º

Turno do Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada)  tem  a  discussão  adiada  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado
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Sargento Rodrigues, da Deputada Liza Prado e dos Deputados Sebastião Costa e

Glaycon  Franco,  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, 27 de novembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Sargento Rodrigues - Délio Malheiros - Fred Costa -

Vanderlei Miranda - Lafayette de Andrada - Pompílio Canavez.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Luiz  Henrique  e  Antônio  Carlos  Arantes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Luiz  Henrique,

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

Luzia  Ferreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.117/2012, do qual designou como relatora

a  Deputada  Luzia  Ferreira.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final  do  Projeto  de  Lei  nº  3.117/2012.  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, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique - Ana Maria Resende - Duarte Bechir.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/11/2012

Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago
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Ulisses, Antônio Carlos Arantes, Ivair Nogueira e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio Moreira. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião,

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

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

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

Comissão.  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 Complementar nº 24/2012 e os Projetos de Lei nºs 3.452 e

3.538/2012 são retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por

não  cumprirem  pressupostos  regimentais;  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.525/2012,

atendendo-se a requerimento do Deputado Tiago Ulisses, aprovado pela Comissão.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  3.500/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública

(relator:  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a reunião extraordinária do dia 27/11/2012, às 15 horas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Ulysses Gomes.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/11/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança

do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

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

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

reunião se destina a obter esclarecimentos sobre denúncia de perseguição sofrida



1779
____________________________________________________________________________

pelo advogado Dino Miraglia Filho, supostamente praticada pelo Sr. Márcio Nabak,

Delegado de Polícia Civil. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir o Sr. Dino Miraglia Filho, advogado da Miraglia Advogados Associados, que

é convidado 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 ao convidado, para que faça sua

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

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

presença dos parlamentares e do convidado, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Duarte Bechir - Glaycon Franco.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/11/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses e

Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

pauta de prioridades para a superação dos entraves e o atendimento das principais

demandas para o desenvolvimento das atividades das pequenas e microempresas da

região Sul de Minas e a discutir  e  votar  proposições da Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lídia Biaso Bacha

Martins,  Supervisora  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transporte

(substituta); e Maia Gorete Pedroso Corrêa, Gerente do Serviço Social da Indústria de

Itajubá; e os Srs. Juliano Cornelio, Gerente da Regional Sul do Serviço de Apoio às

Pequenas  e  Microempresas;  Rodrigo  Rieira,  Prefeito  eleito  de  Itajubá;  Paulino

Abranches,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  Itajubá;  Daniel  Saponara  El  Alam,

Presidente do Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá; Dagoberto Alves de Almeida,
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Reitor  eleito  da  Universidade  Federal  de  Itajubá;  José  Antônio  Maciel  Lima,

representante da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá; e Renato

Ferreira  de  Oliveira,  Pró-Reitor  do  Instituto  Federal  do  Sul  de  Minas,  que  são

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

Ulisses  Gomes,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

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

presença dos parlamentares, dos convidados e participantes, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Antônio Júlio.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Gilberto Abramo, a

Deputada  Ana  Maria  Resende  e  o  Deputado  Duarte  Bechir  (estes  substituindo,

respectivamente os Deputados Lafayette de Andrada e Luiz Henrique, por indicação

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

regimental, o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a

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

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

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores a Deputada e o Deputado

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 612, 760, 771, 1.598, 1.601, 2.036, 2.089, 2.117,

2.549, 2.551/2011 e 2.818/2012 (Deputada Ana Maria Resende); e Projetos de Lei nºs

2.848,  3.011,  3.071,  3.085,  3.213,  3.464,  3.468  e  3.470/2012  (Deputado  Luiz

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

discussão e a votação de proposições sujeitas a apreciação do Plenário. O Projeto de

Resolução nº  3.557/2012 é  retirado de pauta  por  determinação do Presidente  da
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Comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Registra-se  a  presença  do

Deputado Luiz Henrique. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Projetos de Lei nºs 612, 760, 771, 1.598, 1.601, 2.036, 2.089, 2.117, 2.549,

2.551/2011 e 2.818, 2.848, 3.011, 3.071, 3.085 e 3.213/2012, 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, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos  de  Lei  nºs  3.464,  3.468  e  3.470/2012,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação. Suspende-se a reunião. Às 16h46min são reabertos os trabalhos com a

presença  dos  Deputados  Lafayette  de  Andrada,  Gilberto  Abramo  e  Zé  Maia

(substituindo  o  Deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR).

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária dia 28 de novembro, às 9h, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite - Luiz Henrique.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Fred  Costa,  Lafayette  de  Andrada,  Sargento  Rodrigues,  Pompílio  Canavez

(substituindo  o  Deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  PT)  e

Vanderlei  Miranda  (substituindo  o  Deputado  Ivair  Nogueira,  por  indicação  da

Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Tiago Ulisses, Zé Maia e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  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 e acusa o recebimento da seguinte proposição, para a
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qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, no

1º turno (Deputado Lafayette de Andrada). 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.  Nesse  momento,  o  Deputado  Gustavo  Corrêa

assume a Presidência, e o Deputado Délio Malheiros deixa a reunião. Os Projetos de

Lei nºs 3.461 e 3.540/2012 são retirados de pauta, atendendo-se a requerimentos dos

Deputados Lafayette de Andrada e Fred Costa, respectivamente. O parecer sobre o

Projeto de Lei Complementar nº 27/2012, no 1º Turno (Relator: Deputado Lafayette

de  Andrada),  que  conclui  pela  aprovação  da  matéria  com  a  Emenda  nº  1,  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  tem  a  votação  adiada,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Pompílio Canavez. Os Deputados Duarte Bechir, Zé Maia

e  Vanderlei  Miranda  retiram-se  da  reunião.  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por indicação do PMDB).

Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, no

1º turno (relator:  Deputado Lafayette de Andrada),  que conclui  pela aprovação da

matéria com as Emendas nºs 1, 2 e 7, da Comissão de Constituição e Justiça, pela

rejeição das Emendas nºs 3, 4, 5 e 6, da Comissão de Constituição e Justiça; e com

as  Emendas  nºs  8,  9  e  10,  que  apresenta,  são  apresentadas  as  Propostas  de

Emenda  nºs  1  a  15,  de  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Encerrada  a

discussão,  o  Presidente  defere  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues

solicitando destaque na votação da Proposta de Emenda nº 1. Colocado em votação,

é aprovado o parecer, salvo propostas de emenda e destaque. O Presidente informa

que as Propostas de Emenda nºs 11, 12 e 14 estão incluídas no parecer do relator,

ficando assim prejudicadas. Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de

Emenda nºs 2 a 10, 13 e 15 e a Proposta de Emenda nº 1, destacada. Na fase de

discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Gustavo  Corrêa,  que  conclui  pela

aprovação do Projeto de Lei nº 3.527/2012, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente defere o pedido de vista do

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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº



1783
____________________________________________________________________________

3.822/2012.  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 requerimentos dos Deputados Carlin Moura em que solicita

seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, solicitando informações sobre as obras de construção da nova sede do Fórum

da Comarca de Contagem; Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Administração Pública às  instalações da Advocacia-Geral  do Estado

com a finalidade de verificar  as  condições de trabalho  atualmente  oferecidas aos

funcionários da instituição; Rogério Correia em que requer seja realizada reunião de

audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater a situação da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; Luzia Ferreira em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública da Comissão de Administração Pública, com a

finalidade  de  discutir  os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  da  Lei

Complementar nº 100, de 2007, que efetivou sem concurso público cerca de 98 mil

servidores  estaduais  em  Minas  Gerais,  bem  como  colher  o  posicionamento  do

governo sobre o assunto; e Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado

ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, solicitando empenho na

criação de 300 cargos de Oficial de Apoio Judicial e 65 cargos de Oficial Judiciário.

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

Deputados Ivair Nogueira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater o Projeto de Lei nº 3.500/2012, que institui a Gratificação de Incentivo à

Pesquisa e Docência e à Gratificação de Função de Pesquisa e Ensino, no âmbito da

Fundação João Pinheiro e Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para obter esclarecimentos sobre o fechamento de agências de

atendimento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

nos Municípios mineiros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 novembro de 2012.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Ivair  Nogueira  -  Lafayette  de  Andrada  -  Rogério

Correia - Sargento Rodrigues - Zé Maia.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.517/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  o  projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Palmeiras Futebol Clube - PFC -, com sede no

Município de Ouro Preto.

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 3.517/2012 pretende declarar de utilidade pública o Palmeiras

Futebol Clube - PFC -, com sede no Município de Ouro Preto, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem  como escopo  o  incentivo  da  prática

desportiva.

Com esse propósito, a instituição desenvolve a educação física em todas as suas

modalidades;  promove  reuniões  de  caráter  esportivo,  cívico,  artístico,  social  e

educativo; organiza competições esportivas.

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.  Em  conjunto  com  o  fomento  da

educação, é capaz de reforçar os valores da comunidade e facilitar a aprendizagem e

a convivência harmônica, com amplos benefícios para toda a sociedade.

Tendo  em  vista  a  importância  do  trabalho  desenvolvido  pelo  Palmeiras  Futebol

Clube para  os  moradores  do  Município  de  Ouro  Preto,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.517/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.
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Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.318/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  obriga  os

estabelecimentos de serviço de saúde e estabelecimentos de serviço de interesse da

saúde do Estado a manterem material de divulgação sobre os benefícios da rede de

atenção em saúde da gestante, afixados em local de fácil acesso ao público.

Foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Estado de Saúde.

Após a manifestação do Executivo, a Comissão, em análise preliminar, concluiu pela

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

propôs.

Em seguida, a Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação

da proposição com essa emenda e com a Emenda nº 2, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100,  combinado com o art.102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em tela dispõe que os estabelecimentos de serviço de saúde e de serviço

de interesse da saúde do Estado, públicos, credenciados, conveniados e privados

ficam obrigados a manter material  de divulgação e cartazes a serem afixados em

local  de  fácil  acesso  ao  público,  com  as  informações  e  orientações  acerca  da

mencionada rede de atenção em saúde, denominada Projeto Mães de Minas.

A proposição traz o conceito desses estabelecimentos e, em caráter exemplificativo,

diz que eles seriam consultórios de profissionais de saúde, clínicas de profissionais

de saúde,  hospitais,  unidades públicas de saúde, drogarias, farmácias, clínicas de

diagnóstico por imagem, laboratórios e outros que a Secretaria de Estado de Saúde -

SES - vier a instituir, observado o conceito desses estabelecimentos.
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O projeto trata também da fiscalização do cumprimento da futura lei e das sanções

em caso de infração.

Por  último,  o  projeto  dispõe que as  despesas decorrentes  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria da SES.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a matéria não encontra óbice

quanto  à  competência  legiferante,  visto  que  a  Constituição  Federal  estabelece  a

competência concorrente do Estado federado para dispor sobre proteção à saúde. A

Comissão concluiu também que não há vício de iniciativa, pois o Governador pode

instituir  obrigação  a  ser  cumprida  por  estabelecimentos  públicos,  uma  vez  que

compete privativamente a ele exercer a direção do Poder Executivo.

Ademais, segundo a Comissão, a medida está em consonância com os preceitos

constitucionais  da  publicidade dos  atos  públicos;  do  direito  à saúde;  do  dever  do

Estado para promoção da saúde; da relevância pública das ações e dos serviços de

saúde e da função regulamentadora do Estado.

Por último, o projeto, ao dispor sobre estabelecimentos privados, traz em seu bojo

um possível conflito entre o Estado e o mercado. A Comissão decidiu que o Estado

pode sim obrigar a iniciativa privada a fixar cartazes em seus estabelecimentos.

Entretanto, para sanar impropriedade de técnica legislativa, a Comissão apresentou

a Emenda nº 1, que acolhemos.

Por seu turno, a Comissão de Saúde entendeu ser conveniente deixar explícito no

projeto de lei que o material de divulgação será fornecido pela SES. Por esse motivo

apresentou a Emenda nº 2, que acatamos, e opinou pela aprovação do projeto.

Já  no  âmbito  de  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  qual  seja,  a  análise  da  repercussão financeira  da  proposição,  esta

deve  ser  vista  por  dois  aspectos:  repercussão  financeira  da  medida  nos  cofres

públicos e impacto financeiro do projeto na sociedade, ou seja, o seu custo social.

O  projeto  foi  baixado  em diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão  -  Seplag  -  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES  -  para  prestarem

informação sobre a existência de dotação orçamentária para a implementação das

medidas constantes do projeto de lei em exame. Em resposta, o Executivo informou

que as correspondentes despesas correrão à conta de dotação orçamentária da SES
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e  que  que  a  execução  da  referida  lei  não  ocasionará  custos  adicionais  para  os

estabelecimentos de saúde. Assim, quanto ao aspecto da repercussão financeira da

proposição nos cofres públicos, a questão está equacionada e superada.

O Projeto Mães de Minas tem por objetivo reduzir a mortalidade infantil e a materna

por  meio  da  atenção ao pré-natal,  ao  parto,  ao  puerpério,  ao  recém-nascido e  à

criança de até um ano de idade. É condição necessária para o sucesso do programa

a população tomar conhecimento de sua existência. A proposição em tela, que tem

por  objetivo  exatamente  satisfazer  essa  condição,  ao  visar  divulgar  esse  projeto,

apresenta, destarte, relevante fim social. Entendemos, sem sombra de dúvida, que os

seus custos serão irrelevantes “vis-à-vis” os seus benefícios. Assim, o projeto de lei

em pauta, quanto ao aspecto do custo social, também não encontra qualquer óbice.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.318/2011,  no 1º

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

com a Emenda nº 2, apresentada pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.580/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto em epígrafe “institui no âmbito

do  Estado  políticas  públicas  de  equidade  de  gênero,  objetivando  coibir  práticas

discriminatórias nas relações de trabalho urbano e rural, bem como no âmbito dos

entes de direito público externo,  das empresas públicas, sociedades de economia

mista e suas subsidiárias, e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos

Humanos.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, então apresentado, o projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer
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quanto  ao  mérito,  nos  termos  do art.  188,  combinado com o  art.  102,  V,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.580/2011 visa a estabelecer direitos, normas, mecanismos e

sanções,  com  vistas  a  conferir  efetividade  ao  princípio  da  igualdade  contido  na

Constituição  Federal.  Para  tanto,  ampara-se  nos  tratados  e  convenções

internacionais acolhidos no direito interno, assim como em diplomas constitucionais e

infraconstitucionais. Segundo sua própria justificação, tem como objetivo prevenir e

coibir  quaisquer  práticas  discriminatórias  lesivas à dignidade feminina,  bem como

garantir que a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho ocorra com

respeito às especificidades de sua condição.

Entretanto, a análise preliminar da Comissão de Constituição e Justiça observou

vícios jurídicos, seja por se repetirem normas constitucionais e outras já existentes,

gerando  redundâncias  desnecessárias  e  desaconselháveis,  seja  por  pretender-se

legislar sobre direito do trabalho, invadindo matéria reservada privativamente à União

pelo  art.  22,  I,  da  Carta  Magna.  Semelhante  compreensão  resta  confirmada  nos

acórdãos do STF exarados em face das ADIs 2.487-6 SC e 3.166 SP, que formam

jurisprudência.

Em consequência,  concluiu pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da

matéria, mas na forma do Substitutivo nº 1, então apresentado, que aproveitou o art.

3º  e  o  parágrafo  único  do  art.  4º  da  proposição  original  por  meio  do  seu

redirecionamento  para  a  Lei  nº  11.039,  de  1993  -  que  “impõe  sanções  à  firma

individual  e  à  empresa  jurídica  de  direito  privado  em  cujo  estabelecimento  seja

praticado ato vexatório,  discriminatório ou atentatório  contra a mulher e dá outras

providências” -, com o propósito de proceder segundo o princípio da consolidação das

normas legislativas.

Reconheceu,  pois,  no  projeto  em  tela,  “o  meritório  escopo de fazer  cumprir  as

diretrizes  delineadas  no  texto  da  Carta  Federal  [...]  e  [...]  um  nítido  pendor  de

preocupação  social”.  De  fato,  sua  intenção  corresponde  aos  interesses  das

sociedades civil  e  política mineiras. Vai  ao  encontro de  Conferências,  legislações,

decretos,  resoluções,  portarias  e  documentos  federais.  Reforça  o  trabalho
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desenvolvido por todo um sistema de órgãos públicos, com seus programas e ações

que  objetivam  ou  incorporam  a  defesa  e  a  promoção  dos  interesses  e  direitos

femininos. E se agrega aos inúmeros eventos institucionais, audiências, debates e

iniciativas  afins  que foram uma constante nesta Casa ao longo das últimas duas

décadas.

Todavia, as resistências intelectuais e práticas que intenta suplantar são grandes e

regenerativas. As formações econômico-sociais burguesas, desde o seu nascedouro,

assimilaram os padrões autoritários que as precederam. A própria intelectualidade

moderna,  ao  gestar-se  na  Europa  em  meados  do  milênio  passado,  a  partir  do

renascentismo, não incorporou em sua crítica ao tradicionalismo a rejeição explícita e

convincente  ao  machismo.  De  tal  sorte,  o  reconhecimento  da  autonomia  e  da

igualdade humanas, ressaltada por Kant na abordagem e na valorização do sujeito,

acabou reproduzindo o reino do masculino na vida privada e na coisa pública.

No Brasil, esse caminho convencional foi ainda mais cristalizado. Ao contrário do

que se passou na Inglaterra,  na  França e nos Estados Unidos,  aqui  a revolução

contra  a  antiga  ordem  transcorreu  em  processo  dilatado  e  complexo,  desde  o

alvorecer  do  mercado  e  da  cultura  nacionais,  passando  pelos  levantes  que

propugnaram  a  independência  e  a  fundação  do  Estado  autônomo,  até  as

contestações  ao  Império  e  à  escravatura,  que  desaguaram  na  abolição  e  na

República.  Mantiveram-se,  porém,  a  soberania  nacional  limitada,  o  regime

autocrático,  o  monopólio  da  terra,  o  atraso  econômico,  as  enormes  disparidades

sociais e, como não poderia deixar de ser, o patriarcalismo.

A  proposição  apresentada  procura  contribuir,  no  âmbito  estadual,  para  a

ultrapassagem desse padrão meridional  a que Gramsci se referiu como revolução

passiva. Em olhar mediado, percebe a luta pelos interesses e anseios imediatos das

mulheres, remetendo pois a reformas parciais que melhorem suas condições de vida

cotidianas dentro da formação econômico-social vigente. Em abordagem mais ampla,

destaca a construção de valores em confronto com a manutenção e a reprodução da

herança conservadora, que ainda constrange as brasileiras a relações assimétricas e

opressivas. Por fim, em perspectiva histórica, ambiciona construir novos paradigmas

de sociabilidade, em cujo horizonte esteja a emancipação feminina.
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Não é algo simples. A mera existência do processo de aprendizagem singularmente

dirigido às “fêmeas” - com seus gestos, posturas, expressões e valores singulares,

remanescentes das gerações passadas e transmitidos ao longo da vida - mantém a

atualidade da luta democrática. O polo avançado desse contencioso, que evoca a

comunidade platônica  de  homens  e  mulheres  iguais  e  solidários,  reciclando-a  na

contemporaneidade, rebela-se contra as identidades criadas pela repetição mecânica

e alienada de relações e atos inscritos há milênios no corpo dos seres humanos,

geradores  de  comportamentos  discriminatórios  e,  ao  introjetar-se  no  elo  passivo,

também servis.

Os comentários acima destacam as condições sociais que, mesmo representando

ainda - como nas marcas deixadas pela história - limitação e heteronomia, podem

igualmente transformar-se e expandir-se para gestos de liberdade e autonomia. Trata-

se, porém, de um processo de longo prazo, até porque, em seus momentos mais

admiráveis,  revelou fins profundos e de difícil  consecução. Simone de Beauvoir  o

reconheceu na célebre entrevista de 1976, quando disse que estava pensando em

termos de “quatro gerações”. Ou mais, pode-se adicionar.

Embora seja óbvio que tal fim apenas se decidirá nos processos econômico-sociais

e, como sugeriu Rudolf von Ihering, a partir dos conflitos concretos, a proposição em

estudo aponta para mais um passo na direção pretendida. Assim, em que pese a

procedência  em  geral  da  justificação  aportada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, é possível e recomendável a recuperação, integral ou parcial, de mais alguns

dispositivos - mas em projeto de lei próprio, como se pretendeu originalmente, pois se

trata de políticas públicas -, obviamente expurgando-se as passagens que contenham

vícios de redundância, ausência de inovação e invasão de competência.

Já os  dispositivos  afetos  a instituições em geral  podem ser acrescidos à Lei  nº

11.039.  Concomitantemente,  ao  aproveitar-se  o  teor  do  art.  4º-A,  I,  §  1º,  do

Substitutivo  nº  1,  convém  modificar  sua  redação  para  que  sejam  suprimidos  os

conteúdos impertinentes ao escopo central  da matéria tratada. Nessa perspectiva,

torna-se necessária a apresentação do Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.580/2011 na
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forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros e acrescenta dispositivo à

Lei n° 11.039, de 14 de janeiro de 1993.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Cabe  ao  Estado  promover  a  igualdade  entre  os  gêneros,  bem  como

prevenir, coibir e eliminar as formas de discriminação direta e indireta contra a mulher.

§ 1º - Para os fins desta lei, considera-se discriminação indireta aquela que, por

atitude,  procedimento,  prática,  critério,  disposição  ou  norma,  expressos  ou  não,

intencionais ou não, tenha o efeito de colocar ou manter pessoas em situação de

desvantagem comparativa, ressalvados os atos que se justifiquem pelo exercício de

funções na hierarquia de instituições ou pela aplicação de políticas adotadas para

compensar condições desiguais e alcançar igualdade de tratamento.

§  2º  -  Para  efeito  do  disposto no  “caput”  deste  artigo,  serão instituídos planos,

programas e ações administrativas com os seguintes objetivos:

I  -  combate  ao  sexismo,  ao  patriarcalismo,  aos  assédios  moral  ou  sexual,  à

linguagem depreciativa e às demais formas de discriminação contra a mulher;

II  -  inclusão  da  perspectiva  de  gênero  nas  políticas  públicas  relacionadas  às

mulheres;

III - amparo a mulheres e homens no exercício compartilhado e equilibrado de suas

responsabilidades familiares, garantindo-lhes o direito e as condições básicas para o

desenvolvimento pessoal e profissional;

IV - combate à dupla jornada de trabalho feminina e a seus efeitos nocivos.

Art.  2° -  As  ações  assecuratórias  do  princípio  da  i gualdade  entre  mulheres  e

homens incidirão  sobre os  processos seletivos,  assim como sobre  os  critérios  de

avaliação, formação e capacitação, inclusive para efeito de acesso ou exercício de

cargos e funções públicas, vedadas as formas de preterimento e discriminação.

Art. 3º - As políticas públicas para geração de emprego priorizarão a participação

das  mulheres  no  mercado  de  trabalho,  observadas,  na  questão  de  gênero,  a

transversalidade, a corresponsabilidade, a isonomia de tratamento e a igualdade de
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oportunidade.

§ 1° - Considera-se transversalidade a obrigação de  atentar, em qualquer decisão,

para  as  formas  como  são  atingidas  as  mulheres  e  os  homens,  direta  ou

indiretamente,  de  modo  a  evitar  o  acirramento  das  assimetrias  e  promover  a

igualdade efetiva entre os gêneros.

§ 2° - Considera-se corresponsabilidade a obrigação  de compartilhar as obrigações

de maneira equânime entre mulheres e homens, tanto na esfera privada - tarefas

domésticas e familiares - quanto na vida pública e social.

§  3° -  Para  a  consecução  do  objetivo  fixado  no  “cap ut”  deste  artigo,  serão

observadas as seguintes diretrizes:

I - equalização das oportunidades por meio de políticas que, suprindo necessidades

da vida pessoal das mulheres e de suas responsabilidades familiares, facilitem o seu

acesso e a sua permanência no mercado de trabalho;

II - promoção da formação e da capacitação das mulheres por meio de programas

com a perspectiva de gênero, que favoreçam o acesso e a permanência no mercado

de trabalho;

III  -  incentivo  à  contratação de mulheres para  trabalho  público  temporário,  com

vistas à garantia de igualdade nas oportunidades entre os gêneros.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo,  no  âmbito  do  Estado,  conferirá  selo  distintivo  a

empresas e Municípios que se tenham destacado na aplicação de políticas voltadas à

igualdade de tratamento e de oportunidade para empregados e empregadas.

Parágrafo único - O selo a que se refere o “caput” deste artigo será reconhecido

como indicador de prática favorável à isonomia de gênero, tanto na gestão de pessoal

quanto na cultura organizacional, e poderá ser utilizado pelos agraciados:

I - para fins informativos e publicitários;

II - para a obtenção de financiamentos estatais, no caso de empresas privadas.

Art. 5º - Fica acrescentado à Lei nº 11.039, de 14 de janeiro de 1993, o seguinte art.

4º-A:

“Art. 4º-A - Será respeitada a igualdade de tratamento entre mulheres e homens

como  valor  organizacional  e  prática  cotidiana,  observando-se  a  inclusão,  em

programas de formação, de temas relacionados à isonomia de gênero, com vistas à
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criação  e  à  manutenção  de  culturas  internas  capazes  de  reproduzir  valores

democráticos e prevenir condutas discriminatórias.”.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Paulo  Lamac,  Presidente  e  relator  -  Duarte  Bechir  -  Glaycon  Franco  -  Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.078/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo metropolitano

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 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 gestão  unificada  que  ora  se  pretende  instituir  abrangerá  apenas  as  regiões

metropolitanas em que o uso do solo tenha sido definido como função pública de

interesse comum pela norma complementar que as instituiu, com fulcro no art. 43, §

2º, da Carta mineira. Essa gestão única poderá, mediante resolução da Assembleia

Metropolitana,  abarcar  o colar  metropolitano,  que é definido como “o  conjunto de

Municípios  do  entorno  da  região  metropolitana  atingidos  pelo  processo  de

metropolização, nos termos de lei complementar (art. 2º, VII).”.

No  intuito  de  facilitar  a  aplicação  da  norma,  o  projeto  conceitua  interesse

metropolitano, gestão unificada, função pública de interesse comum de uso do solo,

regulação do solo metropolitano, zonas de interesse metropolitano e famílias de baixa

renda. A título de exemplificação, o art. 2º, I, define interesse metropolitano como “o
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interesse  na  promoção  do  desenvolvimento  social  e  econômico  sustentável  das

regiões metropolitanas,  do  equilíbrio  das suas funções  urbanas  e da  melhoria  da

qualidade de vida de seus habitantes”.

De  acordo  com  o  art.  3º  da  proposição,  o  objetivo  por  excelência  da  gestão

unificada da função pública de interesse comum de uso do solo é o desenvolvimento

econômico e social  sustentável  da região metropolitana, a partilha equilibrada dos

seus benefícios e a minimização dos efeitos adversos da metropolização, a definição

de políticas compensatórias dos efeitos de sua polarização e o estabelecimento de

planejamento  de  médio  e  longo  prazo  de  seu  crescimento.  Nesse  ponto,  cabe

salientar  que  a  melhoria  da  mobilidade  metropolitana,  a  redução  do  déficit

habitacional e a preservação do patrimônio cultural e do meio ambiente são objetivos

específicos dessa gestão unificada, entre outros arrolados no citado preceito.

O exercício da articulação regional será norteado por alguns princípios de regulação

do solo metropolitano, entre os quais se destacam os seguintes: gestão unificada do

solo nas zonas de interesse metropolitano; autonomia municipal no planejamento e

na gestão do solo em áreas não definidas como zonas de interesse metropolitano; o

exercício da cidadania metropolitana nos espaços institucionalizados de participação;

e responsabilidade territorial dos empreendedores imobiliários, públicos e privados.

No que tange à gestão do solo metropolitano, o art. 5º do projeto cuida do Sistema

de Gestão Metropolitana, que será composto por instâncias colegiadas deliberativas

(Assembleia  Metropolitana  e  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento

Metropolitano), órgãos e entidades de gestão metropolitana (Gabinete do Secretário

de Estado Extraordinário  de  Gestão Metropolitana e  Agência de  Desenvolvimento

Metropolitano)  e  instrumentos  de  planejamento  e  gestão  metropolitanos  (Plano

Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PDDI  -  e  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano - FDM). A proposição especifica as atribuições dos órgãos e entidades

componentes desse Sistema para o planejamento e a gestão do solo metropolitano.

Constituem  instrumentos  de  gestão  do  solo  metropolitano,  a  que  se  refere  o

Capítulo  III  do  projeto  (arts.  10  a  33),  o  Zoneamento  Metropolitano,  as  Áreas

Metropolitanas  de  Revitalização  Econômica  -  AMRE  -,  o  Ajuste  de  Terras,  o

investimento  voluntário  para  intervenções  metropolitanas,  o  Estudo  de  Impacto
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Metropolitano - EIM - e a Anuência Prévia de Alteração de Uso do Solo.

A elaboração do Zoneamento Metropolitano será de competência da Agência de

Desenvolvimento Metropolitano, assegurada a participação dos Municípios da região

metropolitana, dos representantes de interesses sociais, culturais e econômicos e das

instituições de relevante interesse regional. A aprovação desse Zoneamento depende

da  manifestação  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  ao

qual está vinculada a mencionada Agência, e será revisto no prazo máximo de 10

anos.

No que diz respeito às Áreas Metropolitanas de Revitalização Econômica - AMRE -,

o projeto determina que entidade de direito privado, sem finalidade lucrativa, poderá

executar  serviços  suplementares  aos  serviços  públicos  urbanos,  com  vistas  à

revitalização  de  tais  áreas,  a  qual  será  selecionada  mediante  procedimento  de

consulta pública, nos termos do Decreto nº 45.602, de 2011, o qual dispõe sobre o

processo  de  consulta  pública  no  âmbito  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional  do  Poder  Executivo.  A implantação  das  AMREs  e  a  criação  dessas

pessoas de direito privado têm várias finalidades, entre as  quais  podemos citar  a

geração de emprego e renda, a incrementação da potencialidade turística nas regiões

metropolitanas  e  a  dinamização  do  comércio.  Os  serviços  públicos  passíveis  de

suplementação  encontram-se  arrolados  no  art.  19  da  proposição  (limpeza,

iluminação, paisagismo, reparos de calçadas e recuperação de fachadas), e serão

coordenados pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

O Ajuste de Terras, por sua vez, é o instrumento de gestão do solo metropolitano

que propicia  o redimensionamento,  o  reposicionamento  e  o redesenho de glebas

urbanas,  proporcionando  melhorias  urbanísticas  estruturais,  conforme prescreve o

art. 20 do projeto. Sua finalidade é viabilizar a implementação de políticas públicas

financiadas pela redefinição de limites, pela valorização das glebas resultantes e pela

obtenção  de  uma  reserva  de  glebas  para  o  poder  público.  A reserva  de  terras

resultante da utilização desse ajuste poderá ser utilizada em programas habitacionais

do poder público para posterior doação à população de baixa renda ou leiloada para

financiar os custos das operações realizadas.

No  que  diz  respeito  ao  instrumento  denominado  “investimento  voluntário  para
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intervenções metropolitanas”, trata-se de medida de antecipação da recuperação dos

investimentos do poder público que resultam em valorização imobiliária e que têm por

objetivo  viabilizar  o  financiamento  de  obras  específicas  que  contribuam  para  a

implementação do PDDI, por meio de aporte financeiro do setor privado. Nesse caso,

caberá  à  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  mediante  ato  normativo,

especificar a obra, o custo total, os potenciais colaboradores, as faixas de valor de

contribuição e o prazo para a arrecadação dos recursos.

Em relação ao Estudo de Impacto Metropolitano - EIM -, está-se diante de requisito

para a emissão de anuência prévia nos casos especificados no art. 26 do projeto,

entre os quais mencionamos as áreas demarcadas pelo Zoneamento Metropolitano

como  sujeitas  ao  EIM  e  o  parcelamento  do  solo,  para  fins  urbanos,  de  glebas

superiores  a  50ha.  A execução  do  EIM  levará  em  conta  os  efeitos  positivos  e

negativos do empreendimento ou atividade na área de influência direta e indireta,

abarcando  os  impactos  do  parcelamento  nos  seguintes  casos:  infraestrutura

disponível,  mobilidade  metropolitana,  meio  ambiente  e  demanda  por  serviços

públicos, entre outros. Além disso, é oportuno ressaltar que o EIM será custeado pelo

interessado no parcelamento do solo,  respeitado o termo de referência elaborado

pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

Cabe ainda à  referida  Agência  o  exame e  a  anuência  prévios  à  aprovação de

alteração de uso de solo rural para fins urbanos, pelos Municípios, sem prejuízo da

audiência prévia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -, de

que  trata  o  art.  53  da  Lei  Federal  nº  6.766,  de  1979,  a  qual  dispõe  sobre  o

parcelamento do solo urbano. Igualmente, compete a essa Agência estabelecer os

procedimentos, critérios e requisitos para a emissão de anuência de alteração de uso

do solo rural para fins urbanos, por meio de contrapartida do requerente, com fulcro

no art.  2º  XI,  e  no art.  4º,  VII,  da Lei  Federal  nº  10.257,  de 2001,  popularmente

conhecida como Estatuto das Cidades, que estabelece diretrizes gerais da política

urbana.

Uma vez destacados os principais pontos do projeto, cabe-nos agora verificar o

fundamento constitucional  para que o Estado possa ditar  regras jurídicas sobre  a

matéria em questão.
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Em primeiro lugar,  assinale-se que a proposição sob comento não institui  região

metropolitana, microrregião ou aglomeração urbana, as quais devem ser objeto de lei

complementar,  mas estabelece regras voltadas para a gestão unificada da função

pública de interesse comum de uso do solo no âmbito das regiões metropolitanas.

Aqui cabe ressaltar que, em Minas Gerais, coexistem a Região Metropolitana de Belo

Horizonte  e  a  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  ambas  alcançadas  pelas

disposições do projeto.

A organização,  o  planejamento  e  a  execução  de  funções  públicas  de  interesse

comum  em região  metropolitana,  que é  constituída  por  Municípios  limítrofes,  têm

fundamento direto no art. 25, § 3º, da Constituição da República, que assegura ao

Estado membro a prerrogativa de legislar sobre a matéria. Portanto, encarta-se na

competência  do  Estado  não  apenas  a  instituição  de  região  metropolitana,  mas

também  a  disciplina  jurídica  atinente  à  gestão  unificada  de  função  pública  de

interesse comum de uso do solo metropolitano, nesse caso por meio de lei ordinária.

No âmbito estadual, o projeto tem suporte nos arts.  41, I, 42, 43 e 46 da Carta

mineira. O art. 41, I, prevê a competência do Estado para a articulação regional das

ações  administrativas  que  visem  integrar  o  planejamento,  a  organização  e  a

execução de funções públicas, de interesse comum, em área de intensa urbanização.

O  art.  42  reproduz,  basicamente,  o  disposto  no  mencionado  art.  25,  §  3º,  da

Constituição Federal. O “caput” do art. 43 define função pública de interesse comum,

preceito que serviu de parâmetro para a definição prevista no inciso III do art. 2º do

projeto, voltada para o uso do solo. O § 1º do art. 43 estabelece que “a gestão de

função pública  de  interesse comum será  unificada”,  dispositivo  que,  a  nosso ver,

motivou diretamente a apresentação do projeto em análise, que visa dar densidade

normativa à Constituição e assegurar sua efetiva aplicação. O § 2º do citado art. 43

remete  à  lei  complementar  que  criar  região  metropolitana  as  especificações  das

funções  públicas  de  interesse  comum.  Nesse  particular,  afigura-se-nos  oportuno

trazer  à colação o disposto no art.  8º  da  Lei  Complementar nº  89,  de 2006,  que

dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. O preceito de que se

cogita,  o  qual  cuida  da  atuação  dos  órgãos  de  gestão  da  RMBH e  enumera  as

funções  públicas  de  interesse  comum  em  vários  campos  temáticos,  prevê,  em
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matéria  de  uso  do solo  metropolitano,  “as  ações  que  assegurem a  utilização  do

espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízo à proteção do meio ambiente”.

Disposição idêntica consta no art. 8º, V, da Lei Complementar nº 90, de 2006, que

dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA.

O art. 46 da Constituição do Estado elenca os órgãos e entidades de existência

obrigatória  em cada região  metropolitana,  a saber,  a  Assembleia  Metropolitana;  o

Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano;  a  Agência  de

Desenvolvimento,  com  caráter  técnico  e  executivo;  o  Plano  Diretor  de

Desenvolvimento  Integrado;  e  o  Fundo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  entre

outras  disposições.  Aqui,  cumpre salientar  que a  Agência  de  Desenvolvimento da

Região Metropolitana  de Belo  Horizonte  -  Agência RMBH -  foi  instituída  pela  Lei

Complementar nº 107,  de 2009, com a natureza jurídica de autarquia especial de

base territorial,  vinculada à  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana - Sedru. Posteriormente, com a edição da Lei Delegada nº 180, de

2011, a citada autarquia passou a vincular-se ao Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana, nos termos do art. 59, § 2º. A Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência RMVA - foi criada

pela Lei Complementar nº 122, de 2012, também sob a forma de autarquia especial e

territorial, vinculada ao mencionado Gabinete.

Quanto  à  natureza  das  normas  constantes  no  projeto  e  à  iniciativa  para  a

deflagração do processo legislativo, cabe proceder a duas observações. A primeira

refere-se à fixação de atribuições para órgãos e entidades do Poder Executivo, a

saber,  o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e a Agência de

Desenvolvimento  Metropolitano.  Isso  demonstra  que  a  proposição  versa  sobre

organização da administração pública, matéria que, nos termos do art. 66, III, “f”, da

Carta mineira, é de iniciativa exclusiva do Governador do Estado.

A segunda  observação  diz  respeito  às  disposições  de  cunho  urbanístico  e  de

ordenação do território dos Municípios integrantes das regiões metropolitanas (arts.

12, 15, 20, 21, 26, 27, etc.), o que nos leva a crer que a proposição versa também

sobre direito urbanístico, que se encarta no domínio da legislação concorrente da

União, dos Estados e dos Municípios, com fulcro no art. 24, I,  da Constituição da
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República. Nesse caso, as normas jurídicas estaduais sobre a matéria devem manter

fidelidade  com  as  normas  gerais  emanadas  da  União,  especialmente  com  o

mencionado Estatuto das Cidades, que contém parâmetros de política urbana. No

tocante  ao  conteúdo  do  direito  urbanístico,  afigura-se-nos  oportuno  registrar  o

magistério do constitucionalista José Afonso da Silva:

“São, pois, normas do Direito Urbanístico todas as que tenham por objeto disciplinar

o planejamento urbano, o uso e ocupação do solo urbano,  as áreas de interesse

especial  (como  a  execução  das  urbanificações,  o  disciplinamento  dos  bens

urbanísticos naturais e culturais), a ordenação urbanística da atividade edilícia e a

utilização dos instrumentos de intervenção urbanística” (Direito Urbanístico Brasileiro.

3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 37).

As  regras  de  conteúdo  urbanístico  não se  enquadram  na iniciativa  privativa  de

nenhum dos Poderes, sendo lícita a apresentação de projetos dessa natureza tanto

pelo Chefe do Executivo quanto por membro desta Casa legislativa. Não há, portanto,

sob o ponto de vista formal, vício jurídico que comprometa a tramitação do projeto.

Por  outro  lado,  afigura-se-nos  oportuno  tecer  algumas  considerações  sobre  a

autonomia municipal em face do interesse metropolitano. O Município, na qualidade

de entidade político-administrativa, goza da tríplice autonomia política, administrativa

e financeira. As atribuições do Município estão enumeradas no art. 30 da Constituição

da República, entre as quais se destaca a competência para legislar sobre assuntos

de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, no que couber.

Além disso, compete-lhe “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo

urbano”. O interesse local é tradicionalmente definido na doutrina como o interesse

predominante do Município em relação ao interesse estadual ou federal, o que afasta

a ideia da exclusividade do interesse. Isso porque o interesse local, por via reflexa,

também repercute  no  interesse  regional  e  nacional,  o  que  é  peculiar  ao  sistema

federativo, e principalmente quando o assunto envolve região metropolitana.

A par  do  interesse  local,  que  é  da  alçada  de  cada  Município  individualmente

considerado, existe também o interesse metropolitano, que abarca uma pluralidade

de  Municípios.  Ambos  os  interesses  podem  conviver  de  forma  harmoniosa,  sem
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desrespeito ao princípio da autonomia municipal. Ocorre, todavia, que, para a efetiva

proteção do interesse público metropolitano, que é mais amplo e complexo do que o

interesse local, este deverá ceder em alguns pontos para proporcionar o atendimento

do interesse público em jogo. Não se trata, no caso, de sacrificar o interesse local

para satisfazer  o interesse metropolitano,  pois,  nesse caso,  estar-se-ia  violando o

princípio da autonomia municipal  e,  consequentemente,  a Constituição Federal.  O

que a proposição visa é conciliar o interesse do Município com o interesse da região

metropolitana,  já  que  ambos  os  institutos  têm  expressa  previsão  constitucional.

Assim,  os  instrumentos  inovadores  previstos  no  projeto  objetivam  dar  densidade

normativa aos preceitos constitucionais  atinentes ao fenômeno da metropolização,

que é uma realidade incontestável. Assim, longe de ferir  a autonomia municipal, a

proposição sob comento estabelece parâmetros normativos e instrumentos que visam

a solução dos problemas inerentes à região metropolitana.

Não  é  demais  ressaltar  que  a  autonomia  municipal,  em  qualquer  de  suas

manifestações, se restringe aos limites territoriais de cada comuna. No contexto da

região metropolitana, se o assunto extrapola o interesse de determinado Município,

deixa de ser interesse local e passa a ser interesse metropolitano, cabendo ao Estado

a prerrogativa constitucional de regular a matéria. Nessa linha de raciocínio, cabe ao

Município - e apenas a ele - disciplinar os assuntos de interesse local, entre os quais

se encarta o planejamento e a ordenação do solo urbano, desde que a matéria não

envolva outras municipalidades. Isso porque o interesse regional metropolitano, pela

sua própria natureza e dimensão, está acima do interesse local. Ademais, quando o

Município suplementa a legislação federal ou estadual no exercício de sua autonomia

constitucional, com base no art. 30, II, da Constituição da República, fica patente que

deverá  respeitar  as  balizas  fixadas  na  norma  geral,  seja  federal,  seja  estadual.

Igualmente, quando o Município edita leis sobre parcelamento e ocupação do solo

urbano,  deverá  respeitar  as  diretrizes  previstas  em  outros  diplomas  normativos

federais ou estaduais. Caso contrário, não teria sentido a expressão “no que couber”

constante no mencionado art. 30, VIII, da Lei Maior.

Entretanto, o “caput” do art. 33 do projeto faz uma remissão equivocada ao art. 4º,

VII,  da  Lei  Federal  nº  10.257,  ao  estabelecer  a  competência  da  Agência  de
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Desenvolvimento  Metropolitano  para  a  definição  dos  procedimentos,  critérios  e

requisitos para a emissão de anuência de alteração de uso de solo rural para fins

urbanos. Isso porque o art. 4º contém apenas seis incisos, o que demonstra o erro

material na citada remissão normativa. Na verdade, a remissão deve incidir sobre o

inciso VII do art. 2º da mencionada lei federal, o qual estabelece que a “integração e

complementaridade  entre  as  atividades  urbanas  e  rurais...”  é  uma  das  diretrizes

gerais  da  política  urbana.  Ademais,  torna-se  necessário  proceder  a  algumas

alterações no projeto, principalmente no que se refere aos dispositivos que tratam do

instrumento do Ajuste de  Terras,  que ora se pretende substituir  para Reajuste de

Terrenos, entre outras modificações de natureza técnico-legislativa, as quais têm o

propósito de conferir mais clareza ao texto e facilitar a interpretação da lei.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 3.078/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do

solo metropolitano no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a gestão unificada da função pública de interesse

comum de uso do solo metropolitano de que tratam o art. 25, § 3°, da Constituição da

República  Federativa  do  Brasil,  e  os  arts.  41,  I,  42,  43  e  46  da  Constituição do

Estado, nos termos da Lei Complementar n° 88, de 12  de janeiro de 2006.

§ 1º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

abrangerá  somente  as  regiões  metropolitanas  em  que  o  uso  do  solo  tenha  sido

definido  como função pública  de  interesse comum pela  lei  complementar  que  as

instituiu, nos termos do § 2º do art. 43 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

metropolitano  poderá,  por  meio  de  resolução  da  Assembleia  Metropolitana,  nos

termos  de  competência  estabelecida  em  lei  complementar  que  instituir  região



1802
____________________________________________________________________________

metropolitana, abranger Colar Metropolitano.

Art. 2º - Para fins desta lei entende-se por:

I - interesse metropolitano: o interesse na promoção do desenvolvimento social e

econômico sustentável  das regiões metropolitanas, do equilíbrio  das suas funções

urbanas e da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes;

II  -  gestão  unificada:  a  gestão  exercida  conjuntamente  pelo  Estado  e  pelos

Municípios,  no nível do planejamento estratégico,  operacional e de execução, nos

termos do art. 5º;

III - função pública de interesse comum de uso do solo: as atividades relacionadas

ao controle dos processos de utilização do espaço urbano,  de forma ordenada e

equilibrada, cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou

cause impacto nos outros Municípios integrantes da região metropolitana;

IV - regulação do solo metropolitano: o conjunto de normas, instrumentos, arranjos,

restrições e incentivos aplicados na gestão unificada do solo metropolitano;

V - zonas de interesse metropolitano: as áreas da região metropolitana indicadas

pelo  Zoneamento  Metropolitano  e  definidas  como  de  interesse  metropolitano,

especialmente no que se refere a um ou mais dos seguintes temas:

a) mobilidade;

b) meio ambiente;

c) desenvolvimento econômico;

d) informalidade fundiária e déficit habitacional;

e) serviços públicos; e

f) planejamento de obras públicas de abrangência metropolitana;

VI - famílias de baixa renda: as famílias cujo somatório das rendas mensais de seus

integrantes seja inferior a quatro salários mínimos; e

VII  -  colar  metropolitano:  o  conjunto  de  Municípios  do  entorno  da  região

metropolitana  atingidos  pelo  processo  de  metropolização,  nos  termos  da  lei

complementar que a instituir.

Art. 3º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

tem como objetivo principal  o desenvolvimento econômico e social  sustentável  da

região metropolitana, a partilha equilibrada dos seus benefícios e a minimização dos
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efeitos  adversos  da  metropolização,  a  definição  de  políticas  compensatórias  dos

efeitos de sua polarização e o estabelecimento de planejamento de médio e longo

prazo de seu crescimento, tendo por finalidade:

I  -  assegurar o ordenamento harmonioso do território metropolitano, buscando o

aumento da qualidade de vida dos cidadãos;

II  -  unificar  o planejamento  territorial  nas regiões  metropolitanas,  promovendo a

compatibilidade de parâmetros urbanísticos entre os Municípios;

III - garantir a expansão urbana com infraestrutura e moradia adequadas e o amplo

acesso à cultura, ao lazer e aos serviços públicos e privados;

IV - melhorar a mobilidade metropolitana;

V - aumentar a competitividade econômica das regiões metropolitanas;

VI - incentivar o estabelecimento de novas centralidades metropolitanas, permitindo

maior equilíbrio econômico e social;

VII  -  reduzir  o  déficit  habitacional  e  inibir  a  formação  de  novos  assentamentos

informais por meio do aumento da oferta de lotes urbanizados à população de baixa

renda; e

VIII - preservar o patrimônio cultural e o meio ambiente.

Art. 4º - O exercício da articulação regional, prevista no art. 41, I, da Constituição do

Estado, que visa integrar o planejamento, a organização e a execução de funções

públicas de interesse comum, deverá observar os seguintes princípios de regulação

do solo metropolitano:

I  -  o  planejamento  e  a  gestão  unificada  do  solo  nas  zonas  de  interesse

metropolitano;

II  -  o  exercício  da  cidadania  metropolitana  nos  espaços  institucionalizados  de

participação;

III  -  a  responsabilidade  territorial  dos  empreendedores  imobiliários,  públicos  e

privados;

IV  -  a  recuperação  da  valorização  fundiária  decorrente  de  normas,  atos,

permissões, ações e intervenções do poder público;

V  -  a  preferência,  quando  for  viável,  pelo  uso  misto  e  diversificado  do  solo

metropolitano  nas  áreas  de  expansão  urbana  e  nos  vazios  urbanos,  visando  a
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redução  das  necessidades  de  deslocamento  intra  e  intermunicipal  e  a  melhor

distribuição territorial do desenvolvimento da região metropolitana.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO SOLO METROPOLITANO

Art. 5º - A gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo

caberá ao Sistema de Gestão Metropolitana, em cada região metropolitana, composto

por:

I - instâncias colegiadas deliberativas:

a) Assembleia Metropolitana;

b) Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

II - órgãos e entidades de gestão metropolitana:

a) Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana;

b) Agência de Desenvolvimento Metropolitano;

III - instrumentos de planejamento e gestão metropolitanos:

a) Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI; e

b) Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - FDM.

Art. 6º - No planejamento e na gestão do solo metropolitano, compete ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, observado o disposto no art. 15 da

Lei Complementar nº 88, de 2006:

I - aprovar o Zoneamento Metropolitano da respectiva região metropolitana;

II  -  garantir  a  aplicação de instrumentos metropolitanos  nas  zonas de interesse

metropolitano; e

III  -  deliberar  sobre  a  utilização  dos  recursos  obtidos  com  a  aplicação  dos

instrumentos de gestão do solo metropolitano.

Art. 7º - Na gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo,

compete  ao  Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana construir e implementar a política de gestão do solo metropolitano, em

articulação com os Municípios integrantes da região metropolitana e demais órgãos e

entidades estaduais.

Art. 8º - Na gestão unificada da função pública de interesse comum de uso do solo,

compete  à  respectiva  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  observado  o
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disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 107, de 2009:

I - executar e aplicar os instrumentos metropolitanos;

II - estabelecer critérios técnicos para a aplicação dos instrumentos de gestão do

solo metropolitano;

III - providenciar os estudos que forem necessários para viabilizar a aplicação dos

instrumentos metropolitanos;

IV - exercer a atribuição prevista no art. 4º, XVI, da Lei Complementar nº 107, de 12

de janeiro de 2009;

V - realizar análise técnica e emitir o selo de anuência prévia para a aprovação de

projetos de parcelamento do solo, inclusive nos projetos de parcelamento vinculado;

VI  -  emitir  anuência  prévia  à  aprovação  dos  projetos  de  parcelamento  do  solo

localizados em área de Município integrante de região metropolitana, nos termos do

art. 13, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e

VII - emitir anuência prévia da alteração de uso do solo rural para fins urbanos, em

conformidade com o art. 53 da Lei Federal nº 6.766, de 1979.

Art. 9º - Os recursos auferidos com a aplicação dos instrumentos metropolitanos

serão destinados ao FDM e sua destinação será objeto de deliberação do Conselho

Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  e  da  Assembleia  Metropolitana,

observado o disposto no PDDI.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SOLO METROPOLITANO

Seção I

Do Zoneamento Metropolitano

Art. 10 - A elaboração do Zoneamento Metropolitano, que integrará o PDDI, é de

competência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano, vinculada ao Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, nos termos do inciso V do art. 17 da

Lei Complementar nº 88, de 2006.

Parágrafo único -  Na elaboração do Zoneamento Metropolitano é assegurada a

participação dos Municípios integrantes da região metropolitana, dos representantes

de interesses sociais, culturais e econômicos, bem como das instituições de relevante

interesse regional.
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Art.  11  -  A  aprovação  do  Zoneamento  Metropolitano  compete  ao  Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano,  nos termos do art.  46,  § 3º,  I,  da

Constituição do Estado.

Art. 12 - O Zoneamento Metropolitano abrangerá a delimitação e a caracterização

das zonas de interesse metropolitano.

§ 1º  -  Para cada zona de interesse metropolitano,  o Zoneamento Metropolitano

estabelecerá:

I - os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo, considerando a criação

de novas centralidades em rede,  o controle da expansão urbana,  o equilíbrio e a

distribuição dos usos do solo, entre outros temas metropolitanos;

II - o planejamento dos traçados viários das zonas de expansão urbana; e

III - a demarcação no interior das zonas de interesse metropolitano:

a) das áreas com condicionantes especiais para o parcelamento;

b) das áreas passíveis de transferência do direito de construir entre Municípios;

c) das áreas com exigência do Estudo de Impacto Metropolitano - EIM.

§  2º  -  Os  instrumentos  previstos  no  inciso  III  serão  aplicados  pela  Agência  de

Desenvolvimento Metropolitano.

§  3º  -  As  zonas  de interesse  metropolitano poderão  ser  diferenciadas  entre  si,

prevendo parâmetros urbanísticos distintos, conforme o interesse metropolitano de

cada uma.

Art. 13 - O Zoneamento Metropolitano será revisto no prazo máximo de dez anos.

Art. 14 - O Zoneamento Metropolitano e suas atualizações ficarão armazenados e

disponíveis  em  sistema  de  informações  metropolitanas  “on-line”,  com  acesso

irrestrito.

Subseção I

Das áreas com condicionantes especiais para o parcelamento

Art. 15 - O Zoneamento Metropolitano demarcará áreas, no interior das zonas de

interesse  metropolitano,  cujos  parâmetros  urbanísticos  poderão  ser  flexibilizados,

mediante compensação pelo interessado, nos termos de regulamento.

§  1º  -  O  limite  da  flexibilização  de  cada  parâmetro  será  estabelecido  no

Zoneamento Metropolitano para cada zona de interesse metropolitano.
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§ 2º -  A compensação pelo interessado levará  em consideração o  potencial  de

valorização adicional da gleba, a partir da adoção dos novos parâmetros.

§  3º  -  A  avaliação  de  potencial  de  valorização  será  realizada  por  arquitetos

urbanistas ou engenheiros dos quadros de pessoal da Agência de Desenvolvimento

Metropolitano, com qualificação profissional comprovada e específica para avaliação

de imóveis.

Art. 16 - As compensações de que trata o § 2 º do art. 16 serão aportadas ao FDM

ou poderão  se  dar  sob a  forma  de lotes  urbanizados  doados  ao  Município  ou  à

Agência de Desenvolvimento Metropolitano para provisão de habitação a famílias de

baixa renda.

Parágrafo único - No caso de compensação por doação de lotes urbanizados, sua

localização terá como diretriz a estratégia territorial  do Zoneamento Metropolitano,

devendo haver  avaliação técnica  da Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano e

aprovação do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Seção II

Das Áreas Metropolitanas de Revitalização Econômica

Art.  17  -  Pessoa  jurídica  de  direito  privado,  individual  ou  associada,  sem  fins

lucrativos,  constituída  voluntariamente  por  empresários,  poderá  prestar  serviços

suplementares  aos  serviços  públicos  urbanos,  visando  à  revitalização  de  área

definida como Área Metropolitana de Revitalização Econômica - AMRE.

§  1º  -  As  AMREs  poderão  ser  delimitadas  no  Zoneamento  Metropolitano,  sem

prejuízo  da  delimitação  pelo  Município  de  áreas  específicas  de  revitalização

econômica, previstas em legislação própria.

§ 2° - A pessoa jurídica de direito privado prestad ora dos serviços suplementares na

AMRE será selecionada na forma estabelecida em regulamento.

§ 3° - As despesas decorrentes das atividades de re vitalização nas AMREs serão

custeadas pela pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos a elas vinculada,

sem prejuízo das obrigações decorrentes da atuação pública no espaço.

Art.  18  -  A implantação  das  AMREs  e  a  constituição  das  respectivas  pessoas

jurídicas de que trata o art. 17 destinam-se a:

I - revitalizar e fortalecer os espaços urbanos centrais, especialmente os centros
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sub-regionais e urbanos;

II - gerar emprego e renda;

III - incrementar a potencialidade turística nas regiões metropolitanas;

IV - atrair investimentos privados; e

V - dinamizar o comércio.

Art.  19  -  Para  fins  de  revitalização nas AMREs,  poderão ser  suplementados  os

seguintes serviços públicos, entre outros:

I - limpeza;

II - sinalização;

III - iluminação;

IV - paisagismo;

V - reparo de calçadas e recuperação de fachadas;

VI - promoção de eventos e estratégias de “marketing”; e

VII - projetos sociais para moradores de rua e outros.

Parágrafo único - A prestação de serviços nas AMREs estará sujeita à coordenação

e  à  supervisão  da  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  que  poderá  firmar

convênio  e  outros  instrumentos  de  cooperação  congêneres  com  os  Municípios

integrantes da região metropolitana para o exercício das funções de que trata este

artigo.

Seção III

Do Reajuste de terrenos

Art. 20 - O reajuste de terrenos é instrumento de gestão do solo metropolitano que

permite o redimensionamento, o reposicionamento e o redesenho de lotes ou glebas

em um determinado perímetro, com adesão dos proprietários nele contido e segundo

um plano urbanístico, visando atingir os seguintes resultados:

I - implantação e melhoria de infraestrutura;

II - incremento e melhoria dos espaços públicos e dos equipamentos comunitários;

III - ganho de áreas públicas;

IV - aumento da qualidade ambiental;

V - ganho de áreas para as ações públicas previstas.

§  1º  -  Para  atingir  os  resultados  discriminados  no  “caput”,  o  plano  urbanístico
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deverá  prever  um conjunto  de  medidas  e  obras,  cujas  áreas públicas  e  recursos

financeiros necessários à sua implantação deverão ser obtidos prioritariamente por

meio  do  incremento  no  valor  dos  imóveis  proporcionado pelo  próprio  plano e  da

cessão obrigatória de parcela de área dos lotes ou glebas.

§  2º  -  A contribuição  financeira  e  a  cessão  de  área  deverão  incidir  de  forma

proporcional a todos os imóveis contidos no perímetro de incidência do plano.

Art. 21 - O plano de reajuste de terrenos deverá conter no mínimo:

I - delimitação da área do plano, com discriminação de todos os imóveis envolvidos;

II - planejamento da implantação dos equipamentos urbanos de escoamento das

águas  pluviais,  iluminação pública,  esgotamento  sanitário,  abastecimento  de água

potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, sendo considerada

a articulação e integração com o entorno, contendo:

a) estimativa dos custos de execução das obras;

b) estudo de viabilidade técnica e financeira;

c) cronograma de implantação;

III - traçado básico do sistema viário, sendo considerada a integração e articulação

com as vias do entorno;

IV - definição dos espaços livres de uso público

V  -  definição  das  áreas  institucionais,  destinadas  a  equipamentos  urbanos  e

comunitários;

VI - indicação e delimitação das áreas não edificáveis e de preservação ambiental;

VII  -  plano  de  redimensionamento  e  reposicionamento  de  lotes  e  glebas,  cujas

dimensões,  configuração  e  localização  dos  lotes  ou  glebas  resultantes  deverão

buscar  correspondência  com os  originais  quanto  às  características  de  testada de

logradouro, topografia, tipo de solo, uso do solo e acesso a equipamentos urbanos de

escoamento  das  águas  pluviais,  iluminação  pública,  esgotamento  sanitário,

abastecimento  de  água  potável,  energia  elétrica  pública  e  domiciliar  e  vias  de

circulação;

VIII - proposta de situação quanto ao domínio dos lotes e/ou glebas resultantes ;

IX - previsão de terrenos reserva, observado o disposto no art. 25.

§  1º  -  Os  terrenos  reserva,  preferencialmente  lotes,  poderão  ser  alienados  a
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terceiros, cuja receita auferida deverá ser destinada obrigatoriamente à execução das

obras discriminadas no plano urbanístico.

§ 2º - Havendo necessidade de realocação provisória de um ou mais proprietários

para  a execução do reajuste  de  terrenos,  o custo  e as  condições  de  realocação

devem ser previstas no plano de reajuste de terrenos.

§ 3º - Do plano de reajuste de terrenos, serão elaborados os projetos urbanístico e

complementares, que observarão as normas de parcelamento e registro vigentes.

Art. 22 - O reajuste de terrenos poderá ser promovido:

I - pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano;

II - pelo poder público municipal;

III - por pessoa jurídica de direito privado criada com fim específico para a aplicação

do reajuste de terrenos.

Parágrafo  único  -  A  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  coordenará  a

aplicação do instrumento independentemente de quem for o agente promotor.

Art. 23 - Para a aplicação do reajuste de terrenos, será formada uma comissão,

vinculada ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, composta, no

mínimo, por:

I  -  técnicos  da  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  com  a  seguinte

qualificação:

a) bacharel em direito;

b)  perito  em  avaliação  de  terrenos,  devidamente  credenciado  pelo  Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG; e

c) arquiteto urbanista;

II  -  representantes  de  órgãos  e  entidades  do  Governo  do  Estado  diretamente

interessados na área do reajuste de terrenos, se for o caso;

III - representantes dos Municípios envolvidos; e

IV - proprietários das glebas e/ou lotes.

§ 1º - Havendo adesão ao projeto de reajuste de terrenos, pelos proprietários cujos

terrenos superem 50% (cinquenta por cento) da área total da intervenção, o poder

público poderá desapropriar as glebas remanescentes no valor anterior à intervenção.

§ 2º - No caso do parágrafo anterior, o poder público assumirá os lotes ou glebas
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resultantes  que  caberiam  aos  proprietários  desapropriados,  além  dos  terrenos

reserva, se previstos no projeto de reajuste de terrenos.

§ 3º - Caso o agente promotor seja pessoa jurídica de direito privado, deverá haver

consenso entre todos os proprietários para a aplicação do instrumento.

Art.  24  -  O reajuste  de  terrenos poderá ser  articulado com outros  instrumentos

previstos na Lei Federal nº 10.257, de 2001, especialmente com a operação urbana

consorciada e com o consórcio imobiliário, para melhor cumprir seus objetivos.

Art. 25 - Caso o agente promotor do reajuste de terrenos seja o poder público, os

terrenos  reserva  a  que  se  refere  o  §  1º  do  art.  21  poderão  ser  utilizados  em

programas habitacionais do poder público sob a forma de doação de glebas ou lotes

urbanizados à população de baixa renda ou leiloados para financiar os custos das

intervenções realizadas, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único - No caso de leilão, os eventuais recursos excedentes ao custo das

intervenções serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art.  26  -  Os procedimentos  e  demais  parâmetros  técnicos para  a  aplicação do

instrumento serão estabelecidos por regulamento.

Seção IV

Do investimento voluntário para intervenções metropolitanas

Art. 27 - O investimento voluntário para intervenções metropolitanas é medida de

antecipação da recuperação dos investimentos do poder público que resultam em

valorização  imobiliária  e  que têm por  objetivo  viabilizar  o  financiamento  de  obras

específicas  que  contribuam  para  a  implementação  do  PDDI,  através  de  aporte

financeiro do setor privado, conforme disciplina o art. 2º, XI, da Lei Federal nº 10.257,

de 10 de julho de 2001.

Parágrafo único - É livre a participação do setor privado no aporte de recursos na

modalidade de que trata o “caput”.

Art.  28  -  Para  a  realização  do  investimento  voluntário,  a  Agência  de

Desenvolvimento  Metropolitano,  em  ato  normativo  próprio,  especificará  a  obra,  o

custo total, os potenciais colaboradores, as faixas de valor de contribuição e o prazo

para a arrecadação de recursos.

§ 1º - Os recursos auferidos por meio do investimento voluntário serão depositados



1812
____________________________________________________________________________

no FDM, vedada a sua aplicação para fins diversos do estabelecido no regulamento

de que trata o “caput”.

§ 2º - Expirado o prazo estipulado para a arrecadação de recursos:

I - caso o montante total não alcance 70% (setenta por cento) do valor total da obra,

os recursos serão devolvidos aos colaboradores, garantida a correção monetária;

II - caso o montante total alcance o mínimo de 70% (setenta por cento) do valor

total da obra, o Estado complementará o valor restante para viabilizá-la, podendo os

Municípios aportarem recursos para tanto; e

III  -  caso  o  montante  total  seja  superior  ao  custo  total  da  obra,  os  recursos

excedentes  serão  proporcionalmente  devolvidos  aos  contribuintes,  salvo  se  o  ato

normativo  de  que trata  o  “caput”  previr  destinação do excedente  a  outra  obra  já

regulamentada.

Seção V

Estudo de Impacto Metropolitano - EIM

Art. 28 - O Estudo de Impacto Metropolitano - EIM - será requisito para a emissão

de anuência prévia nas seguintes hipóteses:

I - nas áreas demarcadas pelo Zoneamento Metropolitano como sujeitas ao EIM,

dentro das zonas de interesse metropolitano;

II  -  em parcelamentos do solo, para fins urbanos, de glebas superiores a 50 ha

(cinquenta hectares);

III  -  em  casos  de  solicitação  de  parcelamento  de  glebas  para  fins  urbanos,

localizadas em até 1 km da fronteira do Município;

Art.  29  -  O  EIM  será  executado  de  forma  a  contemplar  os  efeitos  positivos  e

negativos do empreendimento ou atividade na área de influência direta e indireta,

abrangendo, obrigatoriamente, os impactos do parcelamento no que se refere:

I - à infraestrutura disponível;

II - à mobilidade metropolitana, contemplando uso de sistema viário e demanda por

transporte público;

III - ao meio ambiente;

IV  -  às  alterações  de  fluxos,  fortalecimentos  de  centralidades  ou  movimentos

pendulares;
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V - à demanda por serviços públicos;

VI - à valorização imobiliária; e

VII - às ações mitigadoras e compensatórias para os impactos causados.

Art.  30  -  O  EIM  será  custeado  pelo  interessado  no  parcelamento  do  solo,

observando  termo  de  referência  elaborado  pela  Agência  de  Desenvolvimento

Metropolitano, à qual caberá aprovar tecnicamente o EIM.

Art. 31 - É assegurado o livre acesso às informações contidas no EIM.

Art. 32 - A elaboração de estudo de impacto de vizinhança municipal e do Estudo de

Impacto  Ambiental  e  respectivo  Relatório  de  Impacto  Ambiental  não substituem o

EIM, mas seus levantamentos poderão ser aproveitados, desde que dentro do escopo

do termo de referência.

Art.  33  -  As  medidas  compensatórias  e  mitigadoras  constarão  do  EIM e  serão

propostas à Agência de Desenvolvimento Metropolitano para aprovação do Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano.

Seção VI

Da Anuência Prévia de Alteração de Uso do Solo

Art.  34  -  Compete  à  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  o  exame e  a

anuência prévios à aprovação de alteração de uso de solo rural para fins urbanos,

pelos  municípios,  sem  prejuízo  da  prévia  audiência  do  Instituto  Nacional  de

Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, a que se refere o art. 53 da Lei Federal nº

6.766, de 1979.

Art. 35 - A Agência de Desenvolvimento Metropolitano definirá os procedimentos,

critérios e requisitos para a emissão de anuência de alteração de uso de solo rural

para fins urbanos, mediante contrapartida do requerente, tendo em vista os incisos VI

e XI do art. 2º da Lei Federal nº 10.257, de 2001.

Parágrafo único - Caberá aos Municípios regulamentar a contrapartida prevista no

“caput”, em até dois anos, a contar da vigência desta lei.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 - A Agência de Desenvolvimento Metropolitano de cada região metropolitana
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deverá constituir e manter atualizado, em um prazo máximo de dois anos, a partir da

vigência desta lei,  com o apoio dos Municípios, o cadastro único metropolitano de

famílias de baixa renda que compõem o déficit habitacional da região metropolitana.

Parágrafo  único  -  O  cadastro  será  parte  integrante  de  sistema de  informações

metropolitanas.

Art.  37 -  Os Municípios poderão aportar,  voluntariamente, recursos no FDM, em

valores  superiores  aos  percentuais  estabelecidos  nas  normas  vigentes,  para

investimentos em outros Municípios, visando ao aumento da qualidade de vida do

cidadão  metropolitano,  por  meio  de  termo  de  cooperação  com  o  Estado,  com

interveniência da Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 1º - As condições e os procedimentos para a celebração de termo de cooperação

serão definidos em regulamento.

§ 2º - Os recursos aportados para os fins previstos no “caput” serão vinculados à

finalidade do termo de cooperação.

Art. 38 - Para fins de garantia da função social do solo urbano, e de acordo com o

Zoneamento  Metropolitano,  poderá  ser  prevista  compensação  dos  impactos  da

atividade de parcelamento do solo sob a forma de transferência ao poder público de

lotes urbanizados de parcelamentos do solo, destinados à provisão de habitação a

famílias de baixa renda.

§ 1º - No Zoneamento Metropolitano serão definidos áreas, critérios e parâmetros

técnicos para a realização de que trata o “caput”.

§ 2º - A transferência de que trata o “caput” está condicionada a parecer técnico da

Agência de Desenvolvimento Metropolitano que demonstre a conformidade com o

Zoneamento Metropolitano.

Art. 39 - O sistema de gestão metropolitana atuará em áreas definidas como de

interesse metropolitano, conforme delimitação do Zoneamento Metropolitano.

Art.  40  -  Os  Municípios  compatibilizarão  seus  planos  diretores  e  legislação

urbanística com o Zoneamento Metropolitano, no prazo de até dois anos após sua

aprovação.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Glaycon Franco - André

Quintão - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.278/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Zé Maia,  dispõe sobre  o

quantitativo de clínicas médicas e psicológicas para realizar exames de aptidão física

e mental e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para dirigir veículo

automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria e

dá outras providências.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do

art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  estabelece  que  as  clínicas  médicas  e  psicológicas  destinadas  à

realização  de  exames  de  aptidão  física  e  mental  e  de  avaliação  psicológica  em

candidatos  à  permissão  para  dirigir  veículo  automotor,  à  renovação  da  Carteira

Nacional de Habilitação e à troca de categoria serão credenciadas na proporção de

uma clínica  para  cada  quarenta  mil  eleitores  registrados  no  Município,  conforme

dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG. Dispõe,

ademais, que, nos Municípios com número de eleitores inferior ao estabelecido no

“caput”, poderá ser credenciada uma clínica.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar preliminarmente a matéria, não

encontrou óbices jurídicos à sua aprovação.  De início,  sua análise não deixou de

reconhecer que a matéria relativa a trânsito e transporte é de competência privativa

da União,  nos termos do art.  22,  XI,  da Constituição da República.  A matéria em

análise encontra-se disciplinada, atualmente, no Código Brasileiro de Trânsito, o qual

estabelece que os  órgãos  ou entidades  executivos  de  trânsito  dos  Estados  e  do

Distrito  Federal,  no  âmbito  de  sua  circunscrição,  estão  autorizados  a  realizar,
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fiscalizar  e  controlar  os  processos  de  formação,  aperfeiçoamento,  reciclagem  e

suspensão de condutores. No âmbito do Estado, tais funções competem à Polícia

Civil, que as realiza por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG - , órgão integrante de sua estrutura. A proposição, no entender da Comissão que

nos precedeu, não violaria a repartição constitucional de competências, na medida

em que visa tão somente estabelecer um quantitativo mínimo de clínicas médicas a

serem  credenciadas  por  Município,  de  forma  a  favorecer  a  descentralização  dos

serviços públicos. Dessa maneira, tratar-se-ia de matéria que pode ser inserida na

órbita  de  proteção  do  direito  do  consumidor  -  no  âmbito  do  qual  o  Estado  está

autorizado pela Constituição a legislar.

Quanto ao mérito, entendemos que não há dúvida de que o objetivo por excelência

da proposição é disponibilizar meios para uma atuação mais célere e efetiva por parte

dos  órgãos  de trânsito  no  Estado,  de  modo a  melhor  atender  aos  interesses  da

coletividade.  Dessa  forma,  a  iniciativa  atende  aos  princípios  que  regem  a

administração pública brasileira,  inscritos  no “caput”  do art.  37 da Constituição da

República,  dentre  os  quais  destacamos  o  princípio  da  eficiência,  em  suas  três

vertentes, tal como destacado pelas lições de Ubirajara Custódio, “in verbis”:

“(...) Identifica-se no princípio constitucional da eficiência três ideias: prestabilidade,

presteza  e  economicidade.  Prestabilidade,  pois  o  atendimento  prestado  pela

Administração Pública deve ser útil ao cidadão. Presteza porque os agentes públicos

devem atender  o cidadão com rapidez.  Economicidade porquanto a satisfação do

cidadão deve ser  alcançada do modo menos oneroso possível  ao Erário  público”

(COSTODIO  FILHO,  Ubirajara.  A Emenda  Constitucional  19/98  e  o  Princípio  da

Eficiência na  Administração Pública.  Cadernos de  Direito  Constitucional  e  Ciência

Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 27, p. 214, abr./jul. 1999).

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.278/2012, na

forma original.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Zé Maia - Ivair Nogueira -

Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe “acrescenta

parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002”.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  retorna  a  matéria  a  esta

Comissão para receber parecer de 2° turno, nos term os regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O projeto em epígrafe objetiva acrescentar  parágrafo único ao art.  1º  da Lei  nº

14.313, de 2002, com o objetivo de explicitar que os assentados beneficiados pelo

Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF - estão cobertos pela isenção dos

emolumentos cartoriais a que se refere o inciso II do mesmo artigo.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior,

e constatamos que: o projeto de lei está contemplado pela Lei nº 14.313, de 2002,

que trata de beneficiários de terras rurais obtidas por meio de programa de reforma

agrária;  a  proposição  não estabelece nova  hipótese  de  isenção,  e,  portanto,  não

ofende a Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -;

o  Corregedor-Geral  de  Justiça  aprovou  parecer  da  Gerência  de  Fiscalização  dos

Serviços Notariais  e de Registro e manifestação do Juiz Auxiliar  da Corregedoria,

confirmando que os beneficiários do PNCF são beneficiados pela isenção prevista; a

proposição  do  Projeto  de  Lei  nº  1.336,  de  2011,  relacionada  com  a  isenção  do

pagamento de emolumentos aos beneficiários de terras rurais, em tramitação nesta

Casa, também recebeu parecer pela aprovação com o mesmo teor do Substitutivo nº

1 desse projeto, explicitando diversos segmentos que têm encontrado dificuldade em

conseguir  a  isenção de emolumentos cartoriais;  e,  finalmente,  o projeto  não gera

despesas para os cofres públicos nem fere a LRF.

Ressalte-se, também, que está previsto na Lei nº 15.424, de 2004, em seu art. 31, a

compensação  pelos  atos  gratuitos  e  a  complementação  da  receita  às  serventias

deficitárias.  Tais  valores  são pagos  com o  recolhimento  da  quantia  equivalente  a

5,66% (cinco vírgula sessenta e seis por cento) do valor dos emolumentos recebidos
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pelo notário e pelo registrador, montante este mais do que suficiente para cobertura

dos atos gratuitos praticados em decorrência de lei.

Após a reanálise da proposição em apreço, cabe-nos concluir que o projeto de lei

em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria

e, por isso, ratificamos a posição adotada por esta Comissão no 1º turno.

Conclusão

Ante  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.093/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella.

PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011

(Redação do Vencido)

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, que

isenta do pagamento de emolumentos cartoriais os beneficiários que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei  nº  14.313,  de 19  de junho de 2002,  passa a  vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - Os beneficiários a que se refere o “caput” compreendem aqueles

contemplados por políticas públicas federais, estaduais e municipais que promovam o

acesso  a  terra  para  a  agricultura  familiar  rural,  urbana  e  periurbana,  incluindo

regularização fundiária, ações discriminatórias, crédito fundiário, legitimação de terras

quilombolas, perímetros públicos irrigados e demais programas de assentamento e

de colonização.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 612/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 612/2011, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°  turno.

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° 612/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  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 Jacutinga imóvel

com área de 368,15m² (trezentos e sessenta e oito vírgula quinze metros quadrados),

situado na Rua Professor Augusto Filipi Wolf, naquele Município, registrado sob o n°

2.359,  a  fls.  1  do  Livro  2,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de

Jacutinga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a instalações do

Centro Multiúso, destinado ao fortalecimento do comércio local.

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.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 760/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 760/2011, de autoria do Deputad o Wander Borges, que dispõe

sobre  a  desafetação  de  bem  público  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-lo  ao

Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 760/2011

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica desafetado o  bem público constituído  pelo  trecho de 2,1km (dois

vírgula um quilômetros) da Rodovia MG-005 compreendido entre o trevo localizado

na Avenida José Cândido da Silveira e o entrocamento da BR-381.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Belo Horizonte o

bem público de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O bem público a que se refere o “caput” integrará o perímetro

urbano do Município de Belo Horizonte e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - O bem público de que trata esta lei rever terá 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 Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 771/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 771/2011, de autoria do Deputad o Ivair Nogueira, que dispõe

sobre  a transferência  de  domínio,  do  Estado  para  o  Município  de  Carmópolis  de

Minas, de trecho da Rodovia MG-270, foi aprovado no 2° turno, na forma do 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° 771/2011

Dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Poder Executivo a

doá-lo ao Município de Carmópolis de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-27 0 compreendido entre o acesso

ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a ponte sobre o Córrego Lava-Pés.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmópolis de

Minas a área correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o "caput" integrará o perímetro urbano do

Município de Carmópolis de Minas e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - A área objeto da doação 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 Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.598 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 1.598/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Gustavo  Corrêa,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem 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° 1.598/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacinto 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 Jacinto imóvel

com área de 7.356,44m² (sete mil trezentos e cinquenta e seis vírgula quarenta e

quatro metros quadrados), situado naquele Município, registrado sob n° 145, a fls.

130 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento
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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 data 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.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.601 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 1.601/2011,  de autoria  do Deput ado João Vítor  Xavier,  que

dispõe sobre a gratuidade de taxas de estacionamento em hospitais e demais centros

de  saúde  para  efeitos  de  embarque,  desembarque,  acomodação  e  socorro  de

pacientes em casos de emergência, foi aprovado no 2° turno, na forma do 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.

Esta Comissão, para garantir a coerência entre o disposto no art. 1° e no art. 2° do

projeto e eliminar a ambiguidade da norma, fundiu os dois dispositivos e ajustou sua

redação, sem afetar o sentido do texto aprovado.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.601/2011

Dispõe sobre a gratuidade do uso de estacionamento em hospitais e centros de

saúde públicos do Estado para embarque, desembarque, acomodação e socorro de

pacientes em casos de urgência e emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Nos hospitais e centros de saúde públicos  do Estado, será gratuito, por

sessenta  minutos,  o  uso  de  estacionamento  para  embarque,  desembarque,

acomodação  e  socorro  de  pacientes  em  casos  de  urgência  e  emergência

devidamente comprovados.
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Parágrafo único - Será permitida a cobrança do tempo de uso do estacionamento

que exceder o previsto no “caput”, de acordo com a tabela de preços utilizada pelo

hospital ou centro de saúde.

Art.  2° - Os hospitais e centros de saúde a que se refere o art.  1° divulgarão o

conteúdo desta lei em cartazes dispostos nas suas dependências, em locais visíveis.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.036 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.036/2011,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Timóteo o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido 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° 2.036/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Timóteo 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 Timóteo imóvel

constituído pelo lote 285 da quadra 16 do setor 28, com área de 487m2 (quatrocentos

e oitenta e sete metros quadrados), situado na Avenida 3 do Bairro Alegre, naquele

Município,  registrado  sob  o  n° 29.350,  a  fls.  250  d o  Livro  2-DB,  no  Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Coronel Fabriciano.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  “caput”  será  utilizado  para  o

desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.089 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.089/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem 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° 2.089/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá imóvel

constituído pelos lotes n°s 1, 2 e 3 do Loteamento São Judas Tadeu, com área total

de  900m2  (novecentos  metros  quadrados),  situado  no  Bairro  São  Judas  Tadeu,

naquele Município, registrado sob o n° 16.161, a fl s. 258v do Livro 1-A, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

unidade básica de saúde.

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.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.514 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.514/2011, de autoria do Deput ado  Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Sócio Cultural Os Bem-Te-Vis, com sede no

Município de Itatiaia, 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° 2.514/2011

Declara de utilidade pública a Associação Sociocultural Os Bem-Te-Vis, com sede

no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sociocultural Os Bem-Te-

Vis, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.549/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.549/2011,  de  autoria  do  Deputado  Sebastião  Costa,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco do Glória o imóvel

que especifica, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.549/2011

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Francisco do  Glória  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 Francisco do

Glória imóvel  com área de 10.000m² (dez mil  metros quadrados),  situado naquele

Município, registrado sob o nº 13.571, a fls.  113 do Livro 3-AB,  no 1º Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

reservatório de água e posto de saúde municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.945 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 2.945/2012,  de  autoria  do Deput ado  Adalclever  Lopes, que

declara de utilidade pública a Fundação Dirce da Silveira Figueiredo, 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° 2.945/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Dirce da Silveira Figueiredo, com sede no

Município de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fun dação  Dirce  da  Silveira
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Figueiredo, com sede no Município de Matozinhos.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  3.117/2012,  de  autoria  do  Procurador-Geral  de  Justiça  do

Estado  de  Minas  Gerais,  que  dispõe  sobre  a  criação  de  cargos  no  âmbito  do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2º turno, na forma do

vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.117/2012

Cria cargos no âmbito do Ministério Público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam criados,  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 16 de junho de 2006:

I - cento e vinte e nove cargos de Oficial do Ministério Público, padrão MP-34;

II - quatrocentos e dezoito cargos de Analista do Ministério Público, padrão MP-48.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o item I.1 do Anexo I da Lei nº

16.180,  de 2006,  alterado pela Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010,  passa a

vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art.  2º  -  Ficam  criados,  no  Quadro  Específico  de  Provimento  em  Comissão do

Quadro  de  Pessoal  dos  Serviços  Auxiliares  do  Ministério  Público  do  Estado,

constante no Anexo III da Lei nº 16.180, de 2006:

I - dois cargos de Superintendente, padrão MP-83;

II - oito cargos de Coordenador II, padrão MP-75;
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III - um cargo de Coordenador I, padrão MP-71;

IV - um cargo de Assessor IV, padrão MP-73.

Parágrafo único -  Em decorrência do disposto no “caput”,  o  Anexo III  da Lei  nº

16.180, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado, observado o

disposto na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012.

Luiz Henrique, Presidente - Luzia Ferreira, relator - Antônio Carlos Arantes.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)

I.1 - Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público

Quadro Específico de Provimento Efetivo

*  -  A tabela  contendo  o  Quadro  Específico  de  Provimento  Efetivo  do  Quadro

Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 29.11.2012.

ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)

Quadro Específico de Provimento em Comissão

A - Grupo de Direção

* - A tabela contendo a denominação, número de cargos e padrão do Grupo de

Direção do Quadro Específico de Provimento em Comissão do Ministério Público foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 29.11.2012.

B - Grupo de Assessoramento

* - A tabela contendo a denominação, número de cargos e padrão do Grupo de

Assessoramento do Quadro Específico de Provimento em Comissão do Ministério
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Público  foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 29.11.2012.

C - Grupo de Supervisão

* - A tabela contendo a denominação, número de cargos e padrão do Grupo de

Supervisão do Quadro Específico de Provimento em Comissão do Ministério Público

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 29.11.2012.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.314 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.314/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  dos  Trezentos  -

Ascobatre -, com sede no Município de Machado, 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° 3.314/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos Trezentos -

Ascobatre -, com sede no Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro dos

Trezentos - Ascobatre -, com sede no Município de Machado.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.314 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.314/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  dos  Trezentos  -

Ascobatre -, com sede no Município de Machado, foi aprovado em turno único, na

forma original.



1830
____________________________________________________________________________

Vem 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° 3.314/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos Trezentos -

Ascobatre -, com sede no Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro dos

Trezentos - Ascobatre -, com sede no Município de Machado.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.336 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.336/2012, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública o Centro de Assistência Social Edificando, com sede no Município de

Raposos, 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° 3.336/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social Edificando, com sede no

Município de Raposos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Cen tro  de  Assistência  Social

Edificando, com sede no Município de Raposos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.446/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.446/2012, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de utilidade pública a Associação Projeto Libertação - Recuperação e Integração de

Vidas,  com sede no  Município  de  Uberaba,  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 3.446/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  Libertação  -  Recuperação  e

Reintegração de Vidas, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Projeto  Libertação  -

Recuperação e Reintegração de Vidas, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.459/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.459/2012, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Vila  Ideal  e  Comunidades  do

Entorno - Ascovice -, com sede no Município de Ibirité, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.



1832
____________________________________________________________________________

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.459/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Vila Ideal e Comunidades

do Entorno - Ascovice -, com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Vila Ideal

e Comunidades do Entorno - Ascovice -, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.464/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.464/2012, de autoria do Deput ado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Associação Clarear para o Bem Estar da Infância e

Juventude, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.464/2012

Declara de utilidade pública a Associação Clarear para o Bem Estar da Infância e

Juventude, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Clarear para o Bem Estar

da Infância e Juventude, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.468/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.468/2012, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Proprietários  e  Moradores  do

Bairro Jardim Casa Branca, com sede no Município de Brumadinho, 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 3.468/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Proprietários  e

Moradores do Bairro Jardim Casa Branca, com sede no Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Proprietários e Moradores do Bairro Jardim Casa Branca, com sede no Município de

Brumadinho.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.470 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.470/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de

Santana  do  Garambéu,  com  sede  no  Município  de  Santana  de  Garambéu,  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° 3.470/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Santana do Garambéu, 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 Santana do Garambéu, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.557/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.557/2012, de autoria da  Mesa da Assembleia, que

altera o inciso I do “caput” do art. 6° da Resoluçã o n° 5.365, de 31 de julho de 2012,

que altera a Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2003, e a Resolução n°

5.347, de 19 de dezembro de 2011, que dispõem sobre o Sistema de Carreira dos

Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  e  dá  outra  providência,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem 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 RESOLUÇÃO N° 3.557/2012

Altera o quantitativo de cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembleia

Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° - O quantitativo dos cargos de provimento e fetivo de Analista Legislativo,

código AL-AN, e de Procurador, código AL-PR, integrantes do Quadro de Pessoal da

Secretaria da Assembleia Legislativa, aos quais se refere o art. 4° da Lei n° 15.014,

de 15 de janeiro de 2004, passa a ser, respectivamente, de quinhentos e dezessete e
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de dezenove.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Luiz Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/11/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que notifica o falecimento da Sra. Vera Lúcia

Coutinho, ocorrido em 22/11/2012, em Campinas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Laila

Andery Bueno Brandão, ocorrido em 23/11/2012, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Liza Prado, em que notifica o falecimento do ex-Deputado Federal

Sérgio Miranda, ocorrido em 26/11/2012, em Brasília. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2012

ATAS

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Gilberto Abramo

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.597 a 3.599/2012 -  Projetos de Resolução nºs

3.600  e  3.601/2012  -  Requerimentos  nºs  3.850  a  3.870/2012  -  Comunicações:

Comunicações  das  Comissões  de  Esporte,  de  Administração Pública,  de  Direitos

Humanos  e  de  Saúde  -  Questões  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discurso  do

Deputado Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de

Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.117/2011; renovação da

votação  do  parecer;  aprovação;  verificação  de  votação;  ocorrência  de  falha  no

sistema  do  painel  eletrônico;  anulação  da  verificação  de  votação;  renovação  da

verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação  -  Parecer  de  Redação  Final  do

Projeto  de  Lei  nº  3.117/2012;  encerramento  da  discussão;  votação  do  parecer;

aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.549/2011; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimentos dos Deputados Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro

Silva; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012;

requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada;  aprovação  do  requerimento  -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 31/2012; discurso do

Deputado Gilberto Abramo; encerramento da discussão; requerimento do Deputado

Duarte  Bechir;  aprovação  do  requerimento;  votação  nominal  do  projeto,  salvo

emendas; aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1, 2 e 7 a 10; aprovação;

votação nominal das Emendas nºs 3 a 6; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 3.521/2012; apresentação da Emenda nº 2; encerramento da discussão;

encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira;



1838
____________________________________________________________________________

suspensão  e  reabertura  da  reunião;  requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira;

deferimento;  palavras  do  Sr.  Presidente;  votação  do  projeto,  salvo  emenda;

aprovação; leitura e votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.331/2012; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno

único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.474/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;

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:

Inácio Franco -  Dilzon Melo -  Alencar  da Silveira Jr.  -  Jayro  Lessa -  Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos

-  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão  -

Bosco - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

-  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)
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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  Marques  Abreu  “ad  hoc”,  1º-Secretário,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.891/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência  da  Comissão  de  Meio  Ambiente.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.891/2011.)

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 877/2011. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

877/2011.)

Do Sr. Aloísio Alves, Procurador do Trabalho (2), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 3.519/2012, da Comissão de Tr ansporte, e 3.536/2012, da

Comissão do Trabalho.

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Educação (2), informando que

essa Secretaria e a Defensoria Pública, em parceria com esta Casa, farão realizar o

IV Fórum Regional de Promoção da Paz Escolar em 21 e 22/11/2012, em Itajubá, e o

Fórum de Promoção da Paz Escolar em 29 e 30/11/2012, na Cidade Administrativa,

na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Da  Sra.  Angela  Pace,  Presidente  do  Conselho  de  Vogais  da  Junta  Comercial,

informando que esse Conselho deliberou fazer constar da ata de 6/11/2012 voto de

congratulações com esta Casa pela realização do ciclo de debates “Cooperar 2012”.

Do  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Saúde,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.547/2012 , da Deputada Liza Prado.

Da Sra. Branca de Castilha Souza Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Ouro

Branco, encaminhando abaixo-assinado da Associação Comunitária do Bairro 1º de

Maio contra aumento abusivo proposto pela Copasa-MG. (- À Comissão de Defesa do

Consumidor.)
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Do Sr. Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, Delegado de Polícia Federal, prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 2.590/2012/SGM.

Do Sr. Dosreis Rodrigues de Souza, Presidente da Associação Centro de Formação

e Renovação de Vida, solicitando seja destinada verba para aquisição de veículos,

móveis,  medicamentos  e  equipamentos  para  execução  de  projetos  terapêuticos

dessa entidade. ( - À Comissão de Saúde.)

Do Sr.  Everaldo José da Silva Júnior,  Gerente Regional  de Segurança em Belo

Horizonte do Banco Central do Brasil, informando a liberação de recursos financeiros

relativos a convênio celebrado entre essa instituição e a PMMG. (- 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 Presidência do FNDE (1.992) 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 nº 2.833/2012, da

Deputada Rosângela Reis.

Do  Sr.  Hélio  Augusto  Martins  Rabelo,  Secretário  de  Trabalho,  encaminhando

publicação em que são apresentadas as atividades voltadas ao fomento das políticas

públicas de trabalho e emprego realizadas por essa Secretaria.  (- À Comissão do

Trabalho.)

Do  Sr.  Jairo  Nogueira  Filho,  Coordenador-Geral  do  Sindieletro-MG,  convidando

para  a  abertura  do  seminário  promovido  por  esse  Sindicato  em  parceria  com  a

Fundação Nacional dos Urbanitários.

Do Sr. Joares Ponticelli, Presidente da Unale, solicitando que esta Casa designe um

representante para compor  a comissão especial  que está sendo criada visando à

apresentação do projeto de iniciativa popular que menciona.

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 3.716/2012, da Comissão do Trabalho.
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Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.609/2012, da Comissão de Segurança

Pública.

Da  Sra.  Letícia  Fernandes  de  Magalhães  Pinto,  Defensora  Pública  da  União,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado pelo Ofício nº 2.593/2012/SGM.

Do Sr. Luiz Audebert Delage Filho, Corregedor-Geral da Justiça, comunicando sua

eleição e posse no cargo de Presidente do Colégio Permanente de Corregedores-

Gerais dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.149/2 011,  da  Comissão  de

Participação  Popular;  2.332/2012,  do  Deputado  Carlin  Moura;  2.711/2012,  da

Deputada  Liza  Prado;  2.790,  3.140  e  3.620/2012,  da  Comissão  de  Transporte;

2.917/2012,  dos  Deputados  Fabiano  Tolentino,  Neider  Moreira  e  Antônio  Carlos

Arantes; e 3.019/2012, da Comissão de Educação.

Do  Movimento  Acorda  Neves,  encaminhando  cópia  de  carta  endereçada  ao

Governador do Estado, em que demanda informações nos termos da Lei nº 12.527. (-

À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Nivaldo José de Andrade, Prefeito Municipal de São João del-Rei, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.402/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.402/2011.)

Do Sr. Oldak Ferreira Lamarche, pedindo que o nome de sua irmã, Aldak Ferreira

Lamarche,  seja  atribuído  a  alguma  edificação  pública.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.597/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social Ágape, com sede
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no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social

Ágape, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Tadeu Martins Leite

Justificação: O Centro de Desenvolvimento Social Ágape foi constituído em 20 de

janeiro de 2006, tendo como sede o Município de Ribeirão das Neves.

É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria

composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De

acordo  com  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são:  prestar  serviços  e

oferecer ações de proteção social para grupos familiares e comunidade em situação

de risco e vulnerabilidade social; prestar serviço de convivência e fortalecimento de

vínculos para crianças de 6 a 15 anos por meio de atividades lúdicas, artísticas e

culturais, entre outras.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de

nossos ilustres pares para a aprovação da 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 N° 3.598/2012

Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Setor Tanque - Afesta -, 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 Feminina do Setor Tanque

- Afesta -, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Paulo Guedes
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Justificação: A Associação Feminina do Setor Tanque é uma entidade civil de direito

privado com personalidade jurídica própria, de finalidade não econômica e sem fins

lucrativos,  que  tem  duração  por  tempo  indeterminado  e  como  finalidades,  entre

outras: promover o bem-estar social dos moradores da região e de suas famílias,

através da participação popular e do trabalho associativo, por conta própria ou em

parceria com instituições públicas, empresas e organizações não governamentais;

implantar  projetos  comunitários  para  a  geração  de  empregos  e  renda  familiar,

podendo apresentar propostas e projetos de financiamento a instituições de crédito,

mediante prévia autorização da assembleia geral; realizar a aquisição, em conjunto,

de  bens  de  consumo  doméstico,  insumos  e  utensílios,  destinados  inclusive  à

produção  de  artigos  diversos  e  ao  trabalho  das  associadas;  prestar  serviços  de

assistência social aos associados e aos moradores de sua área de atuação, por conta

própria ou mediante parcerias, conforme legislação vigente; promover atividades de

orientação técnica e jurídica, qualificação e treinamento profissional para atendimento

das associadas e de suas famílias, por execução direta ou mediante convênios.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.599/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Círculo  Operário  de  Uberlândia,  com  sede  no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Círculo Operário de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A entidade  tem  como  objetivo  promover  a  educação  de  crianças,

jovens e adultos com o auxílio do esporte, da cultura e da assistência social e  à

saúde.
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Diante da importância das ações realizadas pelo Círculo Operário de Uberlândia ,

contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, que

pretende declará-lo de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.600/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de transporte aéreo de

passageiros, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e

do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de

dezembro de 2011.

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 transporte aéreo de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de 2000, com a

redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, conforme exposições

de motivos encaminhadas por meio das Mensagens nºs 251, 252 e 253/2012.

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

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.601/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  contribuinte  mineiro  que

promova  operação  de  saída  contratada  por  meio  de  comércio  eletrônico  ou  de

“telemarketing”,  nos termos do art.  225-A 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 que promova operação de saída contratada por meio de comércio eletrônico

ou de “telemarketing”, signatário de protocolo de intenções com o Estado, nos termos
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do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposições de

motivos encaminhadas por meio das Mensagens nºs 242/2012, 244/2012 e 246/2012.

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

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº 3.850/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão  do  título  de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. João Carlos Gandra da Silva

Martins, maestro da Orquestra Bachiana Filarmônica. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.851/2012, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Casa Civil pedido de informações sobre a destinação para o Município

de  Jequitinhonha  do  valor  de  R$11.399.020,61  no  ano  de  2011  e  do  valor  de

R$2.199.959,98 no ano de 2010. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.852/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao 4º Grupo de Artilharia Antiaérea pelo transcurso de seus

26 anos. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.853/2012, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Academia MC Squash pelo excelente resultado obtido

pelos  seus  atletas  no  XXXIII  Campeonato  Brasileiro  de  Squash,  realizado  em

Fortaleza. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 3.854/2012, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o jornal “O Tempo” pelo transcurso de seu 16º aniversário. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 3.855/2012, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com o  Grupo de Teatro  Aecopasa pelo  transcurso  de  seu 19º

aniversário. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.856/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Mineira de Silvicultura pelo lançamento da revista
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“Florestas  Plantadas -  2012 -  Presentation 2012/2013”.  (-  À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº  3.857/2012,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para destinar funções de

confiança para os Juízes de Direito vitalícios do Juízo Militar, em razão da criação das

funções de confiança que está sendo proposta pelo Projeto de Lei nº 3.540/2012,

para os magistrados de 1ª entrância e os magistrados dos Juizados Especiais. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº  3.858/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Delegacia de Trânsito do Município de Passos pedido de informações

sobre  as  apurações  acerca  de  acidente  de  trânsito  envolvendo o  Sr.  Rodrigo  de

Freitas, como vítima, e o Sr. Antônio Silveira Lopes Filho, ocorrido no início deste ano.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.859/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

reaparelhado e reestruturado o Quartel da 2ª Companhia BM, em Patos de Minas,

encaminhando-se cópia do pedido ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante-

Geral do Corpo de Bombeiros.

Nº 3.860/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  17ª  Companhia

Independente da 12ª Região da PMMG que atuaram na operação que culminou na

prisão de uma mulher e na apreensão de 18kg de maconha, em João Monlevade.

Nº  3.861/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil cópia do relatório da visita realizada por essa

Comissão à Sra. Edvânia Lopes Correia Souza, viúva de Paulo Joaquim Soares de

Souza, assassinado em 6/10/2012, e pedido de providências para que seja agilizada

a conclusão do inquérito policial para apuração do homicídio.

Nº 3.862/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 188ª Companhia do 33º

Batalhão de Polícia Militar que participaram da operação que culminou na prisão de

um homem e na apreensão de dinamite, no Bairro Duque de Caxias, em Betim.
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Nº  3.863/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ibama pedido de providências para a abertura do Parque Nacional

Grande Sertão Veredas e do Parque Serra das Araras e para que se solucione o

problema das famílias que ainda se encontram na área desses Parques.

Nº  3.864/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para que seja rediscutida a divisão e as

áreas  limítrofes  do  Parque  Serra  das  Araras  e  da  Reserva  de  Acari,  na  região

Noroeste, onde se encontram famílias em situação jurídica indefinida com relação à

propriedade das terras em face da criação do Parque e da Reserva.

Nº  3.865/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao Idene

pedido de providências para a ampliação do Programa Água para Todos e o rápido

atendimento, por meio desse programa, às famílias que residem nas Regiões Norte e

Noroeste de Minas Gerais.

Nº  3.866/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério das Minas e Energia e à Cemig pedido de providências

para a ampliação do Programa Luz para Todos e o rápido atendimento, por meio

desse programa, às famílias residentes nas regiões Norte e Noroeste de Minas.

Nº  3.867/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Codevasf pedido de providências para que mantenha e intensifique a

execução dos projetos sob sua gestão executiva, em especial o apoio aos arranjos

produtivos  locais,  por  meio  da  modalidade  de  “kits”  da  linha  de  exploração

agropecuária de natureza compatível com as atividades regionais, e para que seja

priorizada a elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável para a região

Noroeste de Minas Gerais.

Nº  3.868/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente e ao IEF pedido de providências para

agilizar os processos de licenciamento ambiental abertos por pequenos produtores

rurais e por integrantes de assentamentos rurais, em especial nas regiões Norte e

Noroeste de Minas.

Nº  3.869/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  Incra-MG  pedido  de  providências  para  agilizar  as  ações  de

concessão de crédito e de implantação de infraestrutura nos assentamentos rurais,

em especial nas Regiões Norte e Noroeste de Minas.

Nº  3.870/2012,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Presidente  da  República  e  ao  Presidente  do  Congresso Nacional

pedido de providências para que os consórcios intermunicipais sejam reconhecidos

como pessoa jurídica  autônoma em relação aos  Municípios  que os  integrem, em

especial no tocante à celebração de convênios destinados ao repasse de recursos.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Esporte, de

Administração Pública, de Direitos Humanos e de Saúde.

Questões de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, a ata não foi colocada em votação.

Foi colocada em discussão, não em votação.

O Sr. Presidente - A ata não é votada, é discutida, e está aprovada.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, os veículos de

comunicação de todo o País têm mostrado todos os dias as notícias do Estado de

São Paulo,  mais precisamente a respeito das perseguições aos policiais  militares.

Pelo  que  tudo  indica,  está  havendo  uma  perseguição  organizada  por  bandidos,

tentando dissimular, diminuir e até mesmo tirar da polícia o seu brilhantismo e a sua

garra. Nós, de Minas Gerais,  não poderíamos ficar calados, e de fato não vamos

fazê-lo.  Nesta  Casa,  não  podemos  deixar  de  manifestar  a  nossa  preocupação,

sobretudo a nossa posição.  Gostaria  de levar  ao  conhecimento de V.  Exa.  e dos

demais pares o requerimento de nossa autoria que foi aprovado hoje na Comissão de

Direitos  Humanos  e  que  tem  a  seguinte  redação.  (-  Lê:)  “O  Deputado  que  este

subscreve requer a V.  Exa.,  nos termos da alínea “c”  do inciso III  do art.  103 do

Regimento Interno, seja encaminhada ao Comando da Polícia Militar do Estado de

São Paulo moção de apoio àquela corporação em face dos ataques sofridos por seus

integrantes em ações fomentadas por organizações criminosas que atentam contra

policiais,  causando profunda dor a inúmeras famílias e atentando contra o Estado

Democrático  de  Direito”.  Para  que  pudéssemos  formular  o  requerimento,
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apresentamos  a  seguinte  justificação.  (-  Lê:)  “O  presente  requerimento  tem  por

escopo formular moção de apoio à Polícia Militar do Estado de São Paulo em face

dos  ataques  que  tem  sido  desferidos  contra  integrantes  da  corporação  policial

paulista por parte de criminosos e de organizações que fomentam a violência e a

criminalidade,  inclusive  ceifando  a  vida  de  policiais  de  modo  injusto,  covarde  e

repugnante. Na esteira da moção que ora apresentamos, consigna-se a confiança e a

convicção deste parlamentar, que certamente é endossada por esta Casa Legislativa,

de que a população do Estado de São Paulo e as instituições democráticas livres que

atuam com denodo no vizinho Estado federado saberão discernir  e enfrentar com

firmeza  e  determinação  essa  injusta  e  intolerável  agressão,  repudiando  toda  e

qualquer  investida  criminosa atentatória  contra  a  paz social  e  que não pode,  em

hipótese alguma, macular a dignidade, a honra e o valor inestimável do povo paulista,

que tanto fez e faz pela grandeza do Brasil. Por conta de tais considerações, que

sintetizam um sentimento de indignação, mas também de confiança nas forças de

segurança  que  militam  em  favor  da  tranquilidade  de  nossa  sociedade,  é  que

formulamos o presente requerimento, que encerra a nossa manifestação de apoio à

valorosa Polícia Militar de São Paulo.” Caro Presidente Deputado Inácio Franco, por

tais razões, aguardo também o parecer favorável dos demais pares desta Casa e o

encaminhamento conjunto da Assembleia Legislativa mineira à gloriosa e também

respeitada Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, encontra-se em tramitação nesta Casa

importante  projeto  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  visando  à

recomposição  do  quadro  de  seus  servidores  públicos,  especialmente  no  que  diz

respeito  à  assessoria  aos  senhores  magistrados,  aos  Srs.  Desembargadores.

Consideramos esse projeto, Sr. Presidente, de fundamental importância para o bom

funcionamento da prestação jurisdicional  do nosso egrégio  Tribunal  de Justiça do

Estado de Minas Gerais. Compreendo que esta Casa deve se esforçar para votar

esse  projeto  antes  mesmo do  recesso  parlamentar.  Este  Deputado  também  fará

esforço pessoal de modo a contribuir para a tramitação de forma eficiente e veloz do

referido  projeto  de  lei.  Nesta  oportunidade,  Sr.  Presidente,  quero  reafirmar  que o

nosso Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais precisa olhar com mais zelo e
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mais efetividade para o fórum da Comarca de Contagem, que há anos espera pela

construção de nova sede, tendo em vista que é uma das maiores comarcas de nosso

Estado, até com Varas de Fazenda Pública. As Varas de Fazenda Pública, após a

Capital, são as que mais trazem arrecadação e recompõem créditos para o Estado de

Minas Gerais. As obras de construção do prédio, Sr. Presidente, estão absolutamente

paradas.  Contagem  assistiu,  na  semana  passada,  ao  início  de  um  dos  maiores

julgamentos  da  história  deste  país,  que  foi  matéria  em toda  a  imprensa mineira,

nacional e até internacional. Sr. Presidente, as condições de funcionamento atual do

fórum  são  absolutamente  incompatíveis  com  o  trabalho  de  Juízes,  advogados,

serventuários  da  Justiça  e  com  a  situação  de  réus  e  vítimas.  Assistimos  lá  ao

julgamento do Macarrão. O julgamento do Bruno foi desmembrado e adiado para o

mês de março. A situação do Tribunal do Júri é deplorável, Sr. Presidente. Ali estava

toda a imprensa nacional e mundial,  e corria-se o risco de haver o adiamento do

julgamento, não pelo exercício do direito de defesa, que compete às partes e aos

advogados, e nós respeitamos. Corria-se o risco, Sr.  Presidente,  de,  se houvesse

uma chuva mais forte, o julgamento parar porque o fórum atual não tem condições de

receber um julgamento daquele porte. Queremos fazer um apelo ao Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: que tenha atenção especial com essa

situação e que se iniciem as obras de construção do novo fórum, em caráter  de

urgência e emergência. A Justiça de Contagem, Juízes, advogados, Promotores e

jurisdicionados  não  podem  esperar.  É  um  apelo  que  fazemos  desta  tribuna,  um

clamor público ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu, que terei meu

mandato de Deputado até o final deste ano legislativo, quero, sim, votar o projeto que

está em tramitação, do Tribunal de Justiça, ampliando o número de servidores e de

assessores. Mas quero, antes de sair desta Casa, antes de renunciar ao mandato

para assumir o cargo de Prefeito de Contagem, que o Tribunal de Justiça tenha essa

compreensão e que juntemos esforços,  em caráter  de urgência e de emergência,

para  imediatamente  começar  as  obras  de  construção  do  novo  fórum  e  fazer  as

adaptações necessárias até mesmo para o julgamento do mês de março, que será o

julgamento do goleiro Bruno. Fica aqui, portanto, o nosso registro e o nosso apoio ao

projeto de lei do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

público  da  galeria  que  espera,  o  mais  rápido  possível,  a  votação  do  projeto,

telespectadores da TV Assembleia, eu gostaria de abordar hoje o Projeto de Lei nº

3.451/2012,  que  aprovamos  em  2º  turno  na  semana  passada,  que  trata  dos

funcionários da saúde do Estado de Minas Gerais. O projeto acabou sendo vitorioso,

Sr.  Presidente,  depois  de  um  trabalho  feito  aqui  na  Assembleia,  durante  todo  o

primeiro  semestre,  com  a  participação  de  vários  parlamentares  desta  Casa,  da

Comissão de Saúde e,  naturalmente,  do Sind-Saúde.  O trabalho  durou,  como eu

disse,  o  primeiro  semestre  inteiro,  envolvendo  representantes  do  governo,

principalmente da Seplag e da SES.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero ressaltar a sensibilidade do governo e

naturalmente a luta dos trabalhadores, fatores que possibilitaram o acordo celebrado

finalmente  entre  o  governo  e  o  sindicato  da  saúde.  O  projeto  é  extremamente

vitorioso  e  muda  muito  o  panorama  salarial  e  a  condição  de  trabalho  desses

funcionários que tiveram suas reivindicações aceitas na plenitude pelo governo do

Estado.

No início, muitos acreditavam que não seria possível um acordo, que dificilmente o

governo aceitaria essas reivindicações, tal o impacto financeiro que causariam aos

cofres neste ano e nos anos vindouros. Felizmente, depois de ampla negociação, o

governo conseguiu entender que as reivindicações eram justas e atendeu plenamente

as solicitações feitas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, posso exemplificar aqui alguns casos da

variação  dos  níveis  salariais  do  funcionários.  Funcionários  de  enfermagem,  com

jornada de 30 horas, de nível superior, estão tendo aumento de 39,5% - comparativo

de julho  de  2012 a  agosto  de  2013.  Funcionários  de  nível  médio,  nesse mesmo

período, estão tendo aumento de 34,4%. Todos estão tendo aumento de gratificação

complementar e substituição do adicional de insalubridade, que era feito de maneira

equivocada no Estado, secularmente. Esse adicional foi substituído pela Gratificação

por Risco à Saúde, com aumento de R$200,00 para R$660,00. Portanto, o percentual
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nesse item passou a valer sobre o montante de R$660,00. Houve também aumento

da  tabela  do  abono  do  serviço  de  urgência.  São  milhares  de  funcionários  que

trabalham no serviço de urgência e emergência no Estado. Houve ajuste nos valores

da tabela de vencimento básico e reposicionamento dos profissionais de enfermagem

que estão acima do grau J, passando para o nível subsequente na carreira.

Então, Sr. Presidente, apenas para dar um exemplo: o salário de um profissional de

enfermagem passou em agosto deste ano de R$2.955,00 - o efeito foi retroativo, os

funcionários receberam o acumulado -  para R$3.796,00 e chegará, em agosto de

2013, a R$4.122,00, com uma jornada de 30 horas de trabalho. Esse é um salário

perfeitamente condizente, que faz justiça a esses funcionários da área da saúde. No

caso do funcionário de nível médio, o salário passou de R$814,00 para R$1.003,00 e,

em agosto de 2013, chegará a R$1.094,00, com jornada de 30 horas de trabalho.

Sr.  Presidente,  isso  só  foi  possível,  primeiramente,  graças  à  sensibilidade  do

governo do Estado. Temos de parabenizá-lo por isso. O próprio Governador Anastasia

se envolveu pessoalmente nessa questão e participou das negociações na fase final,

derradeira,  apoiando muito esse reajuste que finalmente  foi  concedido.  Temos de

parabenizar também a Secretária de Planejamento, Renata Vilhena, sua assessora

Fernanda  Neves,  o  Secretário  de  Saúde,  Antônio  Jorge,  e  sua  assessoria  na

Secretaria de Saúde. Isso contribuiu para que 15 mil servidores da saúde pudessem

ter esse reajuste salarial.

Isso  ocorreu  de  forma expressiva  e  fazendo  justiça  a  seu  trabalho.  Ressalto  a

importância que o governo de Minas Gerais tem dado a esses funcionários e ao setor

da saúde. A despeito dos problemas da pobreza e da saúde, isso foi possível porque

o governo resolveu cancelar o termo de ajuste de gestão - TAG -, que havia sido feito

de maneira preventiva no início deste ano, e incluiu no Orçamento os 12% que a

Constituição  obriga  para  a  saúde.  Muitos  Estados  não cumprem essa disposição

constitucional, mas Minas a está cumprindo, o que lhe permitiu dar aumento a 15 mil

servidores. O projeto de lei foi aprovado em agosto, e o aumento constará na folha de

novembro,  com valores acumulados.  O efeito  é retroativo.  O impacto  na folha de

pagamento do Estado este ano foi de R$37.000.000,00 e no próximo ano será de

aproximadamente R$80.000.000,00.
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Meu caro líder Bonifácio Mourão e caro Deputado Glaycon, repito que isso só foi

possível porque o governo resolveu fazer o que deve, o que é da sua alçada, que é

incluir  12%  no  orçamento  da  saúde  este  ano,  acarretando  um  aumento  de

R$700.000.000,00  nos  meses  de  novembro  e  dezembro.  No  próximo  ano,

provavelmente,  esse  percentual  prevalecerá.  Teremos  um  aumento  de

aproximadamente R$1.000.000.000,00 para o setor da saúde.

Antes de conceder um aparte aos Deputados, com muito prazer, quero lembrar que,

se a União cumprisse a sua obrigação e aplicasse 10% do orçamento na saúde,

teríamos um aumento de aproximadamente R$40.000.000.000,00. Dessa forma, caro

Deputado  João  Leite,  caberia  a  Minas  Gerais  aproximadamente  mais

R$4.000.000.000,00. Lembro a todos que o valor do orçamento destinado à saúde

este ano no Estado atinge R$4.000.000.000,00. O valor seria, portanto, o dobro se a

União cumprisse o seu dever. Infelizmente, ela não o faz e ainda coloca Minas em 18º

lugar em termos “per capita” quanto ao repasse de recursos para a área de saúde.

Somos quase um dos últimos Estados a receber recursos da União. Até hoje não

temos explicação sobre isso, ninguém sabe o motivo. Esses são dados oficiais do

Fundo Nacional  de Saúde. Gostaria  de deixar  isso claro,  porque não são valores

aleatórios ou imaginários, são reais.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) - Deputado Mosconi, colegas Deputados,

parabenizo-o  e  faço  coro  com  V.  Exa..  Ressalto  o  sacrifício  do  nosso  querido

Governador Anastasia, que já tinha interesse em incluir os 12% para a saúde e agora

o faz.  Sabemos que essa situação é pertinente a vários outros Estados, inclusive

àqueles  administrados  por  gestores  ligados  à  base  do  governo  federal  que  não

cumprem  esse  percentual.  Isso  ocorre  porque,  às  vezes,  faltam  recursos  e

investimentos. V.  Exa.  é um líder,  um exemplo para nós da Comissão de Saúde.

Todos sabemos das  dificuldades  e  do  drama que vive  a  população brasileira  em

relação à saúde.

Hoje o Brasil é a 6ª economia do mundo, mas, vergonhosamente, ocupa o 84º lugar

no índice de desenvolvimento humano, recentemente aprovado pela ONU, relativo a

2012. Infelizmente, isso é um drama. Não conseguimos entender; a população e o

cidadão  do  Brasil  também  não  entendem  para  onde  vai  essa  riqueza.
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Lamentavelmente  a  situação  da  saúde  é  essa.  Como  foi  colocado  aqui,  o

investimento “per capita” na saúde pública do Brasil é em torno de US$400,00; na

Argentina, é de US$900,00; em um país da Europa é seis vezes maior. Então, não

entendemos qual é essa matemática, que sensibilidade é essa, porque entendemos

que a saúde é o maior patrimônio. Precisamos, sim, desse investimento na área da

saúde.

Deputado  Carlos  Mosconi,  V.  Exa.  colocou  muito  bem  aqui  que  precisamos

reconhecer o esforço do nosso Governador,  o Prof. Anastasia, para tentar minorar

esse problema. Como V. Exa. disse, mais do que nunca precisamos aprovar esse

projeto  dos  10%  do  investimento  destinado  para  a  área  da  saúde.  Serão  mais

R$40.000.000.000,00, apesar de que, hoje, para se resolver o problema da saúde no

Brasil, precisamos de cerca de R$60.000.000.000,00. Mas com certeza esse recurso

ajudará muito, pois não podemos mais conceber a ideia desse caos que a população

no  Brasil  enfrenta.  É  condição  “sine  qua  non”  resolvermos  esse  problema.

Precisamos  de  mais  investimentos.  O  problema  não  é  gestão,  mas  a  falta  de

investimento  e  de  sensibilidade  do  governo  federal  para  acolher  os  seus  entes

federados. Precisamos resguardar esse reequilíbrio que tiveram os entes federados,

porque é um absurdo que quase todos os Municípios do Brasil tenham de investir

quase o dobro do mínimo condicional para tentar resolver essa carência. Carência

esta decorrente da falta de investimento do governo federal.

O Deputado Carlos Mosconi* - Deputado Glaycon Franco, agradeço o aparte de V.

Exa.  Antes  de  conceder  um  aparte  ao  Deputado  Bonifácio  Mourão,  gostaria  de

responder  à  Deputada Ana Maria  Resende,  pois  agora tenho o dado para a sua

indagação.  O  repasse  “per  capita”  em  Minas  Gerais  é  de  R$210,00;  Tocantins,

R$292,00; Mato Grosso do Sul, R$266,00; e por aí afora. Se Minas Gerais recebesse

o mesmo “per capita” da Bahia, receberíamos R$320.000.000,00 a mais por ano.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Meu caro Deputado Carlos Mosconi, eu

participava de uma reunião com V. Exa. ontem e, na oportunidade, ouvi V. Exa. falar

tanto sobre os problemas na área da saúde que ficou parecendo um delírio seu. Essa

é a impressão que fica. Quisera todos nós tivéssemos no Brasil milhares e milhares

de pessoas padecendo desse delírio de V. Exa. Se assim fosse, falando todos os dias
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e com fundamento, conforme V. Exa., quem sabe a Presidenta da República não iria

também padecer  desse delírio  e  melhoraria a situação da saúde em nosso país.

Quem sabe ela não teria mais atenção com o Estado de Minas Gerais, conforme V.

Exa. tem revelado e volta a revelar agora. Somos o 18º no País na ordem de repasse

de recursos.

Ora, estamos vendo a Comissão do Senado Federal. Acabaram de recomendar em

relação aos problemas federativos no País que se prestigie, sobretudo, o critério de

população de Estados e Municípios. Por que não se considera o critério de população

para Minas Gerais na saúde, como também em todas as outras áreas, inclusive nas

áreas de rodovias do nosso Estado, de política e tudo mais?

Deputado Carlos Mosconi, estou vendo aqui que V. Exa. está sendo aparteado por

médicos - pelo Deputado Glaycon Franco e, depois, pelo Deputado Doutor Wilson

Batista. V. Exa. também é médico, mas está precisando ser aparteado por advogados

- como estamos fazendo neste instante -, porque a questão se tornou legal. A essa

altura precisamos de alteração, e, para isso, está sendo feita uma emenda que terá

milhões de assinaturas, em que o nosso Presidente Deputado Dinis Pinheiro e V. Exa.

estão à frente. Portanto, virou uma questão legal. Trata-se não só de uma questão do

pessoal da área de saúde, mas também nossa, da área jurídica.

Termino o meu aparte parabenizando V. Exa. por essa melhoria de vencimentos

que houve para a área de saúde, por meio do Governador Anastasia. V. Exa. teve um

trabalho extraordinário com reuniões e mais reuniões com sindicatos até chegar a

esse entendimento. Muito obrigado.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Sr.  Presidente,  quero

complementar  dizendo  que o  Deputado  Carlos  Mosconi,  como disse  o  Deputado

Bonifácio Mourão, nosso querido Líder, padece de uma preocupação muito grande

com a saúde. Isso ocorre por causa da sua profissão. Eu também, como médico,

padeço  dessa  preocupação.  Estamos  no  dia  a  dia  junto  com  a  população,

enfrentando as dificuldades da saúde.

No Ministério  da  Saúde e  no  Palácio  do  Planalto  as  leis  só  caminham quando

alguém padece de algum mal. O nosso ex-Presidente, por exemplo, padeceu no ano

passado de um câncer.  Foi  aí  que o Tribunal  de  Contas  da União  foi  fazer  uma
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auditoria  para saber  como estavam sendo atendidos os  pacientes  com câncer  no

Brasil.  E  chegou  a  uma  triste  conclusão:  100%  dos  pacientes  com  câncer

aguardavam mais de 100 dias para iniciar o tratamento. Por isso a nossa querida

Presidenta  Dilma  fez  uma lei,  na  semana  passada,  que  obriga  as  instituições  a

iniciarem o tratamento do câncer em cerca de 60 dias. Mas como fazê-lo em 60 dias

com  a  estrutura  que  o  País  tem  hoje?  Os  hospitais  estão  sem  médicos

especializados, e os procedimentos são pagos com valores muito aquém do que o

hospital gasta para cuidar dessa doença. Será mais uma lei inútil; nenhum paciente

alcançará o tratamento do câncer...

O Deputado Carlos Mosconi* - É uma lei demagógica, infelizmente.

O Deputado Doutor  Wilson Batista (em aparte)*  -  ...se não for  ampliada toda a

estrutura, se não forem valorizados os procedimentos.

O Sr. Presidente - Deputado Doutor Wilson Batista, o tempo está esgotado.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - É essa a nossa preocupação.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço muito ao Deputado Doutor Wilson Batista

o aparte, assim como aos demais.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que felizmente a Assembleia, graças à iniciativa do

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente, colheu assinaturas para um projeto de lei  de

iniciativa  popular.  Isso  não  ficou  só  na  intenção.  A  Assembleia  tem  hoje,  Sr.

Presidente,  aproximadamente  400  mil  assinaturas  e  faltam  muitas  ainda  para

colhermos de Minas Gerais. Teremos na sexta-feira, depois de amanhã, uma reunião

na Assembleia Legislativa do Espírito Santo com todas as Assembleias do Brasil, que

resolveram aderir  a  essa iniciativa de Minas Gerais,  para levarmos a Brasília,  no

primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser, mais de 1.500.000 assinaturas do

povo brasileiro a fim de melhorarmos a saúde da nossa população.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª
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Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 3.859 a 3.862/2012,

da Comissão de Segurança Pública, e 3.863 a 3.870/2012, da Comissão de Assuntos

Municipais. 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 Esporte - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária,

em 27/11/2012, dos Requerimentos nºs 3.746/2012, do Deputado Gustavo Perrella,

3.778  e  3.779/2012,  do  Deputado Rômulo  Veneroso,  e  3.827/2012,  do  Deputado

Carlos Henrique; de Administração Pública - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária,

em  27/11/2012,  do  Requerimento  nº  3.822/2012,  do  Deputado  Luiz  Henrique;  de

Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  35ª  Reunião  Ordinária,  em  28/11/2012,  do

Requerimento nº 3.829/2012, da Deputada Liza Prado; e de Saúde - aprovação, na

29ª Reunião Ordinária, em 28/11/2012, do Projeto de Lei nº 3.533/2012, do Deputado

Lafayette de Andrada, na forma do Substitutivo nº 1 (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei  nº  2.117/2011, da Deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Antônio Dias o imóvel que especifica. A Presidência

vai  renovar  a  votação  do  parecer.  Em  votação,  o  parecer.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de
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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” 33 Deputados.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaria que computasse o meu voto

“sim”.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, gostaria que computasse o meu voto

“sim”, pois a máquina o registrou.

O Deputado Fred Costa -  Sr.  Presidente,  gostaria  que computasse o  meu voto

“sim”.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Voto “sim”, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente  -  Tendo  em  vista  a  ocorrência  de  falha  no  sistema do painel

eletrônico, a Presidência torna sem efeito a verificação de votação e vai renová-la.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.117/2011. À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.117/2012, do Procurador-Geral de

Justiça  de  Minas  Gerais,  que  dispõe  sobre  a  criação  de  cargos  no  âmbito  do

Ministério  Público do  Estado de Minas  Gerais.  Em discussão,  o  parecer.  Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 48 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
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3.117/2012. À sanção.

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.549/2011 (À sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em

que  solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31/2012 e o Projeto de Lei nº 3.521/2012 sejam apreciados em

primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro  Silva  em que solicita  a inversão da pauta desta  reunião,  de  modo que o

Projeto de Lei nº 3.331/2012 seja apreciado em terceiro lugar, entre as matérias em

fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012, do Tribunal de

Contas,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  102,  de  17/1/2008,  que  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,  que

regulamenta o instituto da prescrição no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação 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 Administração Pública. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Lafayette de  Andrada em que solicita  o adiamento  da

votação do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.
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Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  31/2012,  do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto

dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 10.366, de 28/12/90, que dispõe

sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -

IPSM.  A Comissão de Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do projeto  com as

Emendas nºs 1 a 7, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1, 2 e 7, da Comissão de Justiça; com as

Emendas nºs 8, 9 e 10, que apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 3 a 6, da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto com as Emendas nºs 1, 2 e 7, da Comissão de Justiça; com as Emendas

nºs 8 a 10; da Comissão de Administração Pública; e pela rejeição das Emendas nºs

3 a 6, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, durante esta semana, falávamos da

importância de a população de Minas Gerais ter ciência dos projetos que aqui são

votados. Muitas vezes tomamos uma posição, uma postura, e somos questionados

sobre o projeto que aprovamos. E a população, ou melhor dizendo, alguns ou muitos

dos meus eleitores questionam-me por que os projetos não são lidos, uma vez que a

TV Assembleia divulga os trabalhos do Legislativo, a exemplo do Supremo Tribunal,

do Judiciário.

Então faço questão de, nestes 58 minutos a mim concedidos, fazer a leitura, na

íntegra, do Projeto nº 31/2012, do Governador do Estado, que começou, certamente,

pela Mensagem nº 316. (- Lê:)

“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa. Tenho a honra de encaminhar, por

intermédio de V.  Exa.,  à elevada deliberação dessa egrégia Assembleia o incluso

projeto de lei que busca modificar o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais,

instituído pela Lei nº 5.301, de 16/10/69, e alterar a Lei nº 10.366, de 28/12/90, que

dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais - IPSM.

No que se refere ao mencionado estatuto, o projeto de lei propõe ajustes nas regras

de  promoção  nas  carreiras  dos  militares  do  Estado,  gerando  maior  satisfação  à



1861
____________________________________________________________________________

laboriosa classe, mantido o modelo calcado no critério de merecimento.

Quanto  à  alteração da  Lei  nº  10.366,  de  1990,  as  medidas  propostas  têm  por

escopo mitigar o desequilíbrio entre as fontes de custeio do sistema de previdência

dos  militares,  sem  que  disso  resultem  prejuízos  aos  benefícios  previdenciários

previstos na lei.

Aponto, por fim, que o pleito ora formalizado trata de questão de interesse público

e, para melhor compreensão do seu conteúdo, faço anexar a Exposição de Motivos

elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, tendo em vista a

importância das razões nela expostas.”

Nos motivos expostos, o Governador do Estado diz: “Tenho a honra de encaminhar

a V.  Exa. o projeto de lei  complementar que modifica o Estatuto dos Militares  do

Estado de Minas  Gerais,  instituído  pela  Lei  nº  5.031,  de  16/10/1969.  O presente

projeto  de  lei  tem  afinalidade  de  promover  ajustes  nas  regras  de  promoção  nas

carreiras  dos militares  do  Estado,  integrantes dos quadros da  Polícia Militar  e do

Corpo de Bombeiros Militar,  e  alterar  a Lei  nº 10.366,  de 28/12/1990, que dispõe

sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -

IPSM -  e dá  outras  providências,  promovendo adequações  sustentáveis  quanto à

aplicação da alíquota patronal.  Propõe, ainda, a instituição de mecanismos para a

retenção de uma força de trabalho treinada e especializada, evitando-se novos custos

com contratação, treinamento, manutenção e previdência social.”

O Deputado Rogério Correia - Deputado Gilberto Abramo, V. Exa. me permite um

aparte, por favor?

O Deputado Gilberto Abramo - Até posso permitir, Deputado, mas como o texto é

muito  longo acho que 1  hora será  insuficiente  para que eu possa concluir  a  sua

leitura. Porém, como tenho apreço por sua pessoa, concedo-lhe um aparte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Gilberto Abramo, agradeço-lhe

o aparte, porque o que irei dizer aqui - e o faço num aparte - tem urgência também.

Peço  atenção  especialmente  aos  Deputados  da  Liderança  do  Governo  para  que

possa levar até a Secretaria de Educação a denúncia que faço em termos de alerta.

Faço uma denúncia  para  que  seja  feita  uma correção,  e  acho  importante  que  a

Assembleia tenha ciência disso.
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Nos dias de ontem e hoje estão sendo realizadas, em Minas Gerais, as avaliações

do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica - Proeb. Deputados

Sávio  Souza  Cruz  e  Lafayette  de  Andrada,  os  alunos  das  escolas  estaduais  e

municipais de educação básica são avaliados por meio do Proeb, que já ocorre pelo

menos desde 2007,  para  saber  como andam os alunos,  qual  o procedimento,  se

aprenderam. São provas  em  que o  Estado faz avaliação dos  seus  alunos  e  das

escolas. Para se ter uma ideia, a expectativa é que mais de 750 mil alunos façam a

prova do Proeb. No caso dos alunos do 5º ano do ensino fundamental - antiga 4ª

série, para que todos possam entender o que digo -, alunos que estão numa faixa

etária  de  10,  11  anos,  estima-se,  Sr.  Presidente,  só  na  rede  estadual,

aproximadamente  125  mil  alunos,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Esse  número,

acrescido do número de alunos da rede municipal, Deputado Gilberto Abramo, seria

ainda maior, mas por baixo teríamos 125 mil alunos do 5º ano sendo avaliados.

Estranhei muito quando uma professora me indagou se eu conhecia a forma como

a prova seria aplicada. Respondi-lhe que conhecia a do passado e perguntei-lhe se

havia  novidade  este  ano.  Ela  me  contou  uma  que  estranhei  muito.  Então  lhe

perguntei se havia alguma orientação por escrito. Disse-me essa professora que, de

fato, havia. Aliás, fiquei de fazer a leitura neste Plenário.

Deputado Sávio Souza Cruz, veja bem o que diz a prova do Proeb e a orientação

dada a todos os professores que aplicam a prova. (- Lê:) “Turmas do 5º ano do ensino

fundamental: Os alunos deverão escrever seus nomes apenas na capa do caderno

de teste, portanto, eles não preenchem o cartão de respostas; apenas marcam as

alternativas  no  caderno  de  teste  e  no  questionário.”  Olhem  que  absurdo!  “A

transcrição  das  respostas  será  feita  pelo  Caed.  O  professor  aplicador  deverá

preencher o nome do aluno e a data de nascimento no cartão de respostas.”

Para entendimento de todos, como foram feitas essas provas? Ontem, foi feita pela

manhã, a de português; e hoje, pela manhã, a de matemática. Deputado Pompílio

Canavez, o aluno do 5º ano pegará o caderno de prova onde marcará a lápis as

questões. Por exemplo, nº 1 - questão A - e nº 2 - questão B - e assim por diante em

todas as questões. Então ele marca a lápis no caderno, mas não preenche o gabarito.

A professora preenche o nome do aluno no gabarito e este irá em branco. A prova de
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todos os alunos é lacrada. O questionário ou o gabarito será preenchido pelo Caed,

que é o órgão responsável pela aplicação das provas. Então não é o aluno quem fará

o preenchimento do seu gabarito, mas a Secretaria de Educação.

Perguntei-lhe  se  era  assim  que  ocorria  no  passado?  Respondeu-me:  “Não.  No

passado, o próprio aluno preenchia. Nos outros anos - 9º e 1º anos -, serão também

preenchidos pelos alunos. No entanto, no caso do 5º ano, o Caed, que é o órgão

responsável pela aplicação das provas, é quem fará o preenchimento do gabarito do

aluno.

Observem que a prova dele estará marcada a lápis,  Deputado Gilberto Abramo!

Como podemos  ter  confiança  de que  esse  gabarito  preenchido  por  outro  será  a

resposta do aluno? Quem garante que, após fazer isso, o governo não estampará a

manchete  nos  jornais  “Minas  Avança  -  Os  alunos  do  5º  ano  tiraram  notas

maravilhosas”?  Como teremos  certeza  de  que  o  gabarito  que  foi  preenchido  na

Secretaria de Educação é o mesmo que o aluno não preencheu porque está em

branco? Imaginem diante do que estamos!

Peço  aos  Líderes  do  governo  e  aos  Deputados  que  nos  ajudem  para  que  a

Secretaria  tenha  juízo  nessa  hora  e  não  abra  essas  provas  para  fazer  o

preenchimento desses gabaritos sem que haja pelo menos uma fiscalização externa

desse procedimento. Quem garante agora se o aluno preencheu com lápis o caderno

de prova e alguém preencherá para ele o gabarito dentro da Secretaria de Educação

ou quem aplicou a prova? Nunca foi feito dessa forma. Fica fácil depois dizer que

Minas avança e os alunos acertaram. É isso que está escrito aqui.

Procurei saber de diversas professoras se foi isso mesmo. Elas, inclusive, estão

revoltadas. Disseram-me: “Temos de aplicar sim, porque houve reunião conosco, e a

orientação  é  que  fizéssemos  dessa forma.”  Então os  professores  preencheram o

nome do aluno no gabarito, e este foi em branco. Lacraram a prova e - repito - foram

marcadas  a  lápis  as  questões no  caderno de prova.  Alguém agora chegará  lá  e

preencherá para o aluno o gabarito dele. É assim que será feita a prova do Proeb.

Pergunto: Haverá alguma credibilidade no resultado dessas provas? Haverá alguma

credibilidade das provas do 5º ano? Não estou dizendo que A ou B farão isso. No

entanto, haverá credibilidade? As pessoas podem errar ou agir de outra forma. Quem
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fará o preenchimento dessas questões?

Não poderia deixar de dizer isso aqui de forma enérgica. Solicito à Secretaria de

Educação que não faça a apuração desses gabaritos nem o preenchimento dessa

forma antes que haja uma discussão real de como isso será feito e a vista de quem. É

possível haver fiscalização? Na verdade, são pelo menos 125 mil alunos. Alguém terá

de transcrever para o gabarito deles. Provavelmente serão contratados estagiários

para preenchê-lo para os alunos.

Qual  é a desculpa da Secretaria,  que está falando para os professores que os

alunos não têm capacidade de passar a resposta da prova para o gabarito. Ora, aluno

de 10 anos hoje, na era da informática, não tem condição de marcar um gabarito,

marcar  questão  1,  letra  “a”;  questão  2,  letra  “e”?  Sinceramente,  a  Secretaria  de

Educação que me perdoe, mas me permito desconfiar de uma grande fraude para

dizer que Minas avança.

É essa a denúncia que faço aqui. Agradeço ao Deputado Gilberto Abramo a cessão

do tempo.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Agradeço  ao  Deputado  Gilberto

Abramo.  O  Deputado  Rogério  Correia  fez  um  aparte  importante  em  seu

pronunciamento. Deputado Rogério Correia, isso é curioso. Qual prova está sendo

aplicada  ao  aluno  que  a  Secretaria  considera  incapaz  de  colorir  o  espaço  do

gabarito? Ele será capaz de quê? Qual é a capacidade de um aluno, que, aos 10

anos, não consegue colorir com o lápis a opção que marcou? Então ele consegue

fazer o quê? Devemos considerar que, na verdade, a Secretaria está estimulando a

fraude. Qualquer pessoa que marca o gabarito da prova de outra comete uma fraude,

passível  de  ser  punida  como  crime  que  é.  Então  queremos  fazer  um  apelo  ao

Governador Anastasia relembrando Camões, que dizia: “O fraco rei faz fraca a forte

gente”.

O Governador Anastasia assumiu o governo com grande expectativa, mas deixou

que o núcleo  duro  do ex-Governador  continuasse governando.  Ele não consegue

nomear Secretário, não consegue tomar decisões nem coisa alguma, mas permitir

que o seu governo seja invadido pela fraude, simplesmente para estimular as peças

publicitárias que alimenta o sonho presidencial do Senador. Não tenho dúvida de que
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Minas avançará. Será anunciado que, no gabarito, Minas Gerais, no 5º ano, ficou em

1º lugar no Brasil. Ninguém vai dizer que não foram os alunos que preencheram o

gabarito.  Vejam a que ponto chegamos: professores que não podem ter acesso à

merenda escolar, professores que não têm carreira, o Estado fazendo TAG para não

cumprir  o  mínimo  constitucional  da  educação.  Agora,  qual  é  o  melhor  jeito  para

conseguir  a  peça  publicitária,  que  já  deve  estar  contratada  pela  Goebbels  das

Alterosas, Andrea Neves: Minas avança, Minas ficou em 1º lugar? Qual é o melhor

jeito? Não preencham os gabaritos; nós mesmos faremos isso, não se deem a esse

trabalho,  porque vamos  anunciar  que,  no  5º  ano,  Minas Gerais  foi  quem se saiu

melhor  em todo o Brasil.  Deixo para alguns poucos a incrível  informação de que

quem preenche o gabarito não é o aluno. A Secretaria anuncia oficialmente, manda

ordem por  escrito,  dizendo  que os alunos não  podem preencher  os  gabaritos  da

própria  prova,  porque  é  necessário  ter  um  resultado  que  alimente  as  peças

publicitárias,  que  dão  suporte  à  obsessão  presidencial  do  Senador  que  quebrou

Minas, que fez com que Minas se transformasse no Estado mais endividado entre

todos  da Federação,  Gilberto  Abramo.  Chegamos  a  esse ponto,  em  que nem as

provas  aplicadas  em  Minas  Gerais,  na  educação  básica,  têm  a  mais  remota

credibilidade. Nunca ouvi falar que o aluno não possa preencher o gabarito da sua

própria prova. Essa é mais uma inovação. Minas na frente, Minas avança, Minas dá o

caminho! Agora os alunos não preenchem o gabarito das provas, porque a Secretaria

vai preenchê-lo para fazer com que os alunos de Minas sejam os melhores do Brasil.

Esse é o ponto a que chegamos.

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Agradeço-lhe  o  aparte.  Só  para  encerrar,  Sr.

Presidente,  quero dizer  que,  ainda que eu defenda a leitura  do  projeto,  devido  à

importância dele e também a dos servidores do Ministério  Público,  abro mão dos

minutos que me faltam.

Lembro, Presidente, que ontem protocolei um requerimento em Plenário pedindo

informações  ao  Secretário  da  Casa  Civil  sobre  o  recurso  destinado  à  cidade  de

Jequitinhonha,  de  R$12.000.000,00,  para  construção  de  uma  ponte  que  liga  um

extremo ao outro para praticamente mil  pessoas do outro lado da margem do rio.

Como há indícios de superfaturamento, protocolei o requerimento ontem em Plenário
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pedindo explicações. De repente, esse dinheiro justifica o fato de lá o investimento

ser em plantações de eucalipto. Mas abro mão dos minutos que me faltam para que

possamos votar.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente -  Não há outros  oradores inscritos.  Encerra-se a discussão.  A

Presidência informa ao Plenário que a emenda encaminhada pelo Governador do

Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  322/2011,  publicada  em  14/11/2012,  foi

incorporada ao parecer da Comissão de Justiça e será arquivada nos temos do inciso

IV do art. 180 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Duarte

Bechir em que solicita que as Emendas nºs 3, 4, 5 e 6 sejam apreciadas em bloco.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontra. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,

c/c  os  arts.  192 e  255,  do Regimento  Interno.  A fim de proceder  à  votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Em votação, o

projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Délio  Malheiros  -

Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1, 2 e 7 a 10.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
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Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Délio  Malheiros  -

Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1, 2 e 7 a 10. Em votação, as Emendas nºs 3 a 6.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:

Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Maria Tereza Lara -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz -

Tadeu Martins Leite.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Delvito Alves - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, retifico o meu voto, é “não”.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, contabilize o meu voto “não”, por

favor.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 8 Deputados. Votaram “não”

33 Deputados. Estão rejeitadas as Emendas nºs 3 a 6. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 31/2012 com as Emendas nºs 1, 2 e 7 a

10. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2012, do Governador do Estado,

que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e o efetivo

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira

opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Ficam criadas duas vagas para Capelão do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais - CBMMG”.

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Célio Moreira

Justificação:  O  Capelão  militar  é  um  ministro  religioso  encarregado  de  prestar

assistência religiosa  a alguma corporação militar  -  Exército,  Marinha,  Aeronáutica,

policiais militares e corpos de bombeiros militares.

Nas instituições militares, existem as capelanias evangélicas e católicas, as quais

desenvolvem  suas  atividades  buscando  assistir  os  integrantes  das  forças  de

segurança nas diversas situações da vida. O atendimento é estendido também aos

familiares.

Não restam dúvidas de que a atividade de capelania é muito importante no meio

militar, pois contribui na formação moral, ética e social dos integrantes das unidades

militares em todo o País.

Portanto,  a  fim  de  que  sejam  criadas  duas  vagas  para  Capelão  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -, conto com o apoio dos nobres pares

para aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que a

emenda  encaminhada  pelo  Governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº

323/2012,  publicada  em  14/11/2012,  foi  incorporada  ao  parecer  da  Comissão  de

Justiça e será arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. A
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Presidência informa, ainda, que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto

uma emenda do Deputado Célio Moreira, 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.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Vem  à  Mesa  o

requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita a retirada de tramitação da

Emenda nº 2. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se a emenda.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação da Emenda nº

2,  do  Deputado  Célio  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.521/2012  encontra-se  em

condições de  ser  apreciado pelo Plenário.  Assim sendo,  a Presidência torna sem

efeito a distribuição da emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

e vai submetê-lo a votação.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação da Emenda nº 1.

O Deputado Sargento Rodrigues - Presidente, apenas para orientar a votação, V.

Exa. poderia pedir que fosse lida a emenda.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à leitura da Emenda nº 1.

O  Sr.  Secretário  (Deputado  Gilberto  Abramo)  -  (-  Lê  a  Emenda  nº  1,  que  foi

publicada na edição do dia 21/11/2012.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.521/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À
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Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.331/2012, do Procurador-Geral de

Justiça, que fixa a data-base e o percentual relativo ao ano de 2012 para revisão

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.331/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.474/2012, do Governador do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado, em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais,  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado de Minas  Gerais  e  do  Ministério

Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Gilberto  Abramo,  que

preside  a  nossa reunião  hoje;  Deputado Inácio  Franco,  que acaba de entregar  a

Presidência;  Deputadas  e  Deputados,  gostaria,  em nome de todos  os Deputados

presentes,  de  parabenizar  os  servidores  do  Ministério  Público  que  estiveram

mobilizados em função da sua data-base pela vitória da aprovação do projeto aqui na

Casa.

Solicitei a discussão do Projeto de Lei nº 3.474/2012, que autoriza a abertura de

crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em  favor  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais,  do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,  do Tribunal de Justiça
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Militar do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público. Então é a abertura geral de

crédito suplementar. É claro que precisamos analisar esse crédito suplementar para

cada um dos Poderes;  temos  de analisar  a  necessidade ou  não desses  créditos

suplementares, que são da ordem de R$422.000.000,00, em favor desses órgãos que

aqui citei, que terão, portanto, suplementação orçamentária conforme previsão legal.

Mas, antes de adentrar a discussão propriamente dita sobre o crédito suplementar,

queria pedir a V. Exa. apenas para complementar o aparte que fiz quando V. Exa.

aqui discutia o projeto e eu o aparteei por estranhar as regras de correção das provas

do Proeb.

Como meu  aparte  a  V.  Exa.  foi  muito  rápido,  não  pude  esclarecer  o  que  está

acontecendo, as nossas dúvidas e o teor das denúncias. Pelo que me foi relatado,

julguei a denúncia e o fato muito graves. Não traria esse assunto a esta tribuna se

não tivesse verificado a denúncia e comprovado sua veracidade. Portanto, vou repetir

a  denúncia.  Vou  fazê-lo  de  forma mais  calma até  para  que todos  os  Deputados

possam não  apenas  compreendê-la,  mas  me  ajudar  a  resolver  a  questão e,  em

especial, questionar a Secretaria de Educação sobre o fato ocorrido.

Sei  que essa prova do Proeb existe desde 2007.  É uma avaliação que se faz,

anualmente, dos alunos das escolas públicas estaduais e municipais. Há provas para

os  alunos  do  5º  ano  do  ensino  fundamental.  A Deputada  Maria  Tereza  Lara  é

professora e sabe que são os antigos alunos da 4ª série do grupo. São alunos com 10

e 11 anos. São aplicadas provas de Português e Matemática aos alunos do 9º ano, os

antigos alunos da 8ª série. Há também provas para o 1º ano do ensino médio, os

antigos 1º ano científico ou 1º ano do 2º grau.  Usando um termo mais antigo, na

minha época ainda era científico, depois passou a ser chamado de 2º grau, mas,

agora, é 1º ano do ensino médio. Esses três níveis são testados por meio da prova do

Proeb.

A Secretaria de Educação, deve ter sido por licitação - não verifiquei -, escolheu

para que fizesse a prova e a aplicação dela um instituto ligado à Universidade Federal

de Juiz de Fora, o Caed. Então, o Caed é o responsável pela aplicação das provas e

as normas são estabelecidas  pela  Secretaria  de Educação,  por  meio do  Sistema

Mineiro de Avaliação da Educação Pública.
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Este documento que mostro  da  tribuna é  oficial:  Sistema Mineiro  de  Avaliação.

Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Educação.  Proeb,  2012.  Simave,  que  é  o

Sistema Mineiro. Manual do professor aplicador. Este é o manual. Além do manual, os

professores  foram  reunidos  e  lhes  foram  dadas  orientações.  Vários  professores

ligaram para o meu gabinete e relataram que estavam sendo orientados a fazer uma

aplicação da prova para os alunos do 5º ano, sem o preenchimento do cartão de

resposta.  Na verdade,  é  o  gabarito,  aquele  que todo aluno preenche em provas:

Questão 1:  “a”,  “b”,  “c”,  “d”.  No caso do 5º  ano são quatro  opções.  O  aluno vai

preencher: questão nº 1, letras “a”, “b”, “c” ou “d”. Ele vai rabiscar, colorir sua opção,

como todo aluno faz. O Deputado Adalclever Lopes, em Caratinga, deve ter visto os

alunos preencherem gabaritos. V. Exa., que é mais novo, deve ter preenchido muito

gabarito  colorido quando tinha 10 anos, pois,  naquela época,  às vezes não havia

computador  em  casa.  E  como  aluno  aplicado,  sempre  preenchia  direitinho  as

questões.

Veja, Adalclever Lopes, eles pediram aos alunos que não preenchessem o gabarito.

A prova que deveria ser feita a lápis e as respostas marcadas, assinalando a letra

escolhida na questão do caderno de prova. Exemplo: Questão 1, letra “b”; Questão 2,

letra “e”. Já no gabarito, anexo à prova, a professora vai escrever o nome do aluno e

o enviará em branco. O gabarito vai em branco, com o nome do aluno e com as

respostas marcadas no caderno de respostas a lápis. E alguém - assim está escrito -

preencherá o gabarito para esse aluno.

Vejam o que está escrito aqui: “Os alunos deverão escrever seus nomes apenas na

capa do caderno.” No gabarito será a professora que o escreverá. “Portanto, eles não

- o “não” está grande, com grifo da Secretaria - preenchem o cartão de respostas,

apenas marcam as alternativas no caderno de teste, no questionário”. A transcrição

das respostas será feita pelo Caed, que é o aplicador da prova, em Juiz de Fora, ou

aqui, pela própria Secretaria de Educação. O professor aplicador deverá preencher o

nome do aluno e a data de nascimento no cartão de respostas, que vai em branco,

escrito a lápis. Somente nas escolas estaduais, cursando o 5º ano, há 125 mil alunos.

Portanto, são 125 mil provas lacradas, em branco, com cartão de resposta com o

nome  dos  alunos,  escrito  a  lápis.  As  respostas  das  125  mil  provas  das  escolas
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estaduais, além das provas dos alunos das escolas municipais, serão repassadas por

alguém. É claro que terão de contratar pessoas para fazer a transcrição, se é que ela

ocorrerá. Uma borracha pode simplesmente apagar o que está numa prova. Podem

preencher outra prova e dizer que o questionário é válido. É simples assim, Deputado

Gilberto. Nos outros anos, o processo não ocorreu dessa forma, mas neste ano, sim.

Permitam-me  dizer  que  isso  é,  no  mínimo,  estranho.  Depois,  vemos  peças

publicitárias dizendo: “Minas avança”. Até imagino a frase com a primeira mentira:

“Minas foi o primeiro Estado onde os alunos de seis anos se matricularam. Por causa

disso, Minas avança. Olhem as belíssimas notas dos alunos.” Mas o preenchimento

não foi feito por eles. Sabe-se lá a média a ser anunciada na peça publicitária que

servirá de campanha eleitoral para o Senador que quebrou Minas, Aécio Neves.

Deputada Maria Tereza, esse é o fato. O que a Secretaria fará? Continuará com

essa  farsa?  Contratará  quantas  pessoas  para  preencher  os  gabaritos?  Haverá

fiscalização? Quem serão os fiscais? Serão pagos? Quanto o Estado desembolsará?

Por  que não deixar  os  alunos  preencherem  as  provas?  A Secretária  deverá  nos

responder. Provavelmente, nenhum jornal estampará algo assim amanhã, porque, a

essa altura, a Andrea Neves já anda pelas redações proibindo tudo o que seja a

verdade. A Goebbels das Alterosas deve estar rodando para lá e para cá, doida da

vida para que tudo seja escondido.

Fico  a  perguntar  ao  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.:  se isso fosse uma prova

nacional séria, dessas aplicadas pelo MEC todo ano, como a do Enem, para medir

conhecimento, ou a do ProUni? Quando há rasuras, fazem escândalo, a Rede Globo

e outros procuram derrubar Ministros mostrando uma questão erradinha que ocorreu.

Qualquer  detalhe  vira  notícia  internacional  que fala de  má-fé,  pois  isso  atrapalha

poderosos discursinhos, tendo em vista que não há mais cursinhos para aplicar o

vestibular. O Enem democratizou o acesso ao vestibular.

Antes de conceder aparte à Deputada Maria Tereza Lara e ao Deputado Bosco,

quero falar do resultado do Enem, que é tão combatido. Por causa de um errinho,

querem  derrubar  todo  o  exame.  E  isso  ocorre  todo  ano.  Já  viu  isso,  Deputado

Gilberto? Sabem por que querem derrubar o Enem? Por causa do título da matéria

divulgada hoje por meio do IBGE: “Lula dobra pretos e pardos na universidade”. Isso
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ocorreu  em  10  anos.  Pobre  entra  na  universidade  por  meio  do  Enem.  Fico

imaginando: se o Enem tivesse um milésimo disso aqui, Deputado Gilberto, será que

não derrubariam o Mercadante, o Lula? Falam mentira do ex-Presidente. Ontem, um

Deputado disse que ele recebeu 122 telefonemas relacionados ao caso que estão

divulgando. Hoje, a Procuradoria-Geral disse que é mentira, que não recebeu nada,

que não tem nada disso. E fica por isso mesmo. As elites têm raiva do Lula porque o

número de pretos e pardos dobrou nas universidades.

Voltando ao outro assunto, imaginem se numa prova do Enem acontece algo deste

tipo: os gabaritos não são preenchidos pelos alunos e sim pelo organizador da prova.

Os  professores  questionaram  isso  -  e  não  foram  poucos  -  dizendo:  “Como  vou

entregar um gabarito em branco? Professor tem responsabilidade.”

A desculpa foi: “Os alunos não sabem preencher. Eles preenchem errado, por isso

colocaremos alguém para  preencher  certo”.  Fique quieta.  Você é uma professora

muito atrevida. Você fica sob orientação do Sind-UTE, da Profa. Beatriz Cerqueira,

que fica atrapalhando as coisas, e desses Deputados da Oposição. Que professora

mais rebelde! Ora, professora, sossegue. Isso é porque os alunos não têm condições

de preencher.

Como o Deputado Sávio Souza Cruz falou: um aluno de 10, 11 anos, que não sabe

riscar, por exemplo, 1, letra “a”, realmente não poderia estar nesse ano. Não posso

acreditar que alguém, de fato, dê essa justificação. Hoje, um aluno de 10 anos de

idade entra na internet melhor do que muitos Deputados aqui - e me incluo entre

estes. Aluno de 10 anos entra na internet e faz lá muito mais coisa do que muitos de

nós fazemos. Dizem que ele não sabe riscar uma letra e que, por essa razão, isso

será feito por alguém lá na Secretaria de Educação? Ora, me perdoe, mas me dê o

direito de duvidar disso e de pedir a nulidade desse procedimento do Proeb. Para

mim, essa prova não vale absolutamente mais nada.

Mas eu falava das redações. Pelo visto, amanhã não sairá nada, e, provavelmente,

as fraudes continuarão. Fico às vezes impotente, Deputada Maria Tereza Lara, e até

lhe peço um auxílio para o que fazer neste caso. Fico impotente diante de algo tão

escandaloso. Como agir? A maioria dos Deputados, da base do governo, será que

vão pelo menos me ajudar a falar com a Secretária? Governador Anastasia, por favor,
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não fique apenas escutando o que vai dizer o Senador Aécio Neves, os interesses

dele  em dizer  que Minas avança.  Veja  que estamos diante  de  uma possibilidade

enorme de fraudes, e isso não pode continuar no ensino em Minas Gerais. O ensino

não  tem  essa  qualidade  que  está  sendo  alardeada  pelo  senhor,  Governador.  A

realidade é outra. Avançamos na questão educacional, sim, mas muito aquém do que

se precisa,  e não vai  ser  com provas que não medem absolutamente nada,  com

cartão de resposta vazio para outros preencherem que vamos resolver o problema

educacional.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, fiquei aqui

pensando, é inacreditável uma coisa dessas. Sou professora, trabalhei “só” 25 anos

em escola pública, fui Diretora de escola. É inacreditável, essa justificação não existe

porque na educação, mais do que conhecimentos intelectuais,  temos de trabalhar

questões de valores, não é mesmo, Deputado Gilberto Abramo? Um dos valores de

que não podemos abrir mão é a verdade. Contra a verdade não há argumento. Então,

se  temos  de  avaliar  é  para  descobrir  e  fazer  o  verdadeiro  diagnóstico,  até  para

podermos trabalhar baseados nele.

O Deputado Bosco é Presidente da Comissão de Educação e tem feito um brilhante

trabalho nesta Casa.  Quero sugerir,  Deputado Rogério Correia, pela seriedade do

Deputado Bosco, e quero acreditar, e acredito, até que provem o contrário, que a

Secretária de Educação Ana Lúcia Gazzola não tem conhecimento desse absurdo,

porque realmente é inaceitável.  Quero até pedir  publicamente que a Comissão de

Educação,  a  pedido  do  próprio  Secretário  e  de  todos,  solicite  à  Secretária  a

suspensão dessa avaliação para o 5º ano. Nem perguntar motivos, porque isso aí não

tem justificação, não precisa dar motivos, não tem motivo. Seja o motivo que for, é

inaceitável em termos educacionais, em termos de verdade e realidade.

Creio que esta Casa - nem é questão só de Oposição - tenha um papel importante

de  ajudar  o  Estado para  que  ele  possa realmente  caminhar.  Esse  é  o  papel  da

verdadeira Oposição: questionar o que está errado para ser consertado.

Então, a sugestão que dou, Deputado Rogério Correia, é que realmente esta Casa -

e não só nós, da Oposição, mas também a Comissão de Educação, o parlamento

como um todo - solicite a imediata suspensão dessa prova. Não pergunte o porquê
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disso. Qualquer motivo será inaceitável. Se o aluno não fosse capaz de responder,

então ele não poderia fazer essa prova. Que fizesse outro estilo, outro modelo, mas

não é o caso. E outra coisa: por escrito, pensando que a sociedade mineira é burra

de aceitar uma coisa dessa. Isso não foi só orientado. Está escrito aí.

Não quero nem acreditar que, se a empresa pensou uma coisa dessas, tenha sido

ordem da Secretária. Nego-me a acreditar que a Secretária, que foi Reitora, que é

independente  das  questões  partidárias  -  conheço o  trabalho  dela  -,  entrou  nessa

barca. Acho que não é nem para perguntar por quê. Acredito que se deve solicitar a

suspensão.

Fazendo um parêntese sobre outra questão, Deputado Bosco,  estivemos com a

Profa. Sônia, Secretária Adjunta, em São Paulo. Não a conhecia pessoalmente, mas

pude comprovar que ela é uma pessoa séria, dedicada, uma técnica. Conversamos

longamente com ela. Não acredito que pessoas da carreira da educação, pessoas

que têm história de vida, façam uma coisa dessas. Antes de saber o que aconteceu, é

importante que esta Casa solicite a imediata suspensão desse resultado. Aliás, não

só do resultado, é preciso que se suspenda o processo. Depois deve-se explicar o

que aconteceu, mas que seja suspenso de imediato. Não adianta explicar e continuar,

aí a emenda fica pior ainda que o soneto.

Lembro-me, Deputado Rogério Correia, de quantas e quantas vezes o Fernando

Haddad,  então  Ministro da  Educação,  sofreu  na  imprensa contra  o  Enem, que já

possibilitou que milhões de alunos fizessem curso superior, até cursos caros, como

medicina e engenharia. E hoje,  com todo o esforço concentrado do Enem, temos

apenas 11% dos brasileiros com curso superior. É um índice muito baixo - não é,

Deputado Gilberto Abramo? Felizmente, com tudo o que fizeram, hoje o Fernando

Haddad foi eleito Prefeito de São Paulo. Quer dizer, mesmo com o que fizeram, não

conseguiram  destruí-lo,  porque  realmente  aquele  monte  de  denúncias  não  tinha

sustentação.  Queriam  acabar  com  um  projeto  que  favorece  os  mais  pobres,  as

classes  trabalhadoras.  É  uma  elite  de  poder  que  não  quer  ver  os  mais  pobres

crescerem em cidadania, em condições de vida. Eles têm de destruir.  infelizmente

essa é a verdade. Mas felizmente o povo brasileiro tem sabedoria, e o Haddad foi

eleito agora tão jovem.
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Nossa  comitiva  -  eu,  o  Deputado  Bosco  e  outros  Deputados  desta  Casa  -,

representando nossa bancada por indicação de V. Exa., esteve em São Paulo, e nos

encontramos  com  ele.  Estava  lá  também  a  Presidenta  Dilma  e  o  Dr.  Robson,

Presidente da Confederação Nacional da Indústria. Na época, foi muito elogiada a

parceria da Presidenta Dilma com a indústria brasileira, com os cursos técnicos e o

Pronatec.

Encerro dizendo que minha sugestão, como professora, Deputado Rogério Correia -

e falei com o Deputado Bosco que, até em proteção à Secretária, estou defendendo-a

aqui,  porque  não  acredito  que  tenha  autorizado  uma  coisa  dessas  -,  é  que  se

suspenda imediatamente o processo dessa série e considere os outros que foram

feitos com outras conotações.

Obrigada, Deputado Rogério Correia. V. Exa. tem sido um guardião da educação de

qualidade e dos professores deste nosso Estado. Felizmente temos professores que

não se curvam. Eles denunciaram essa situação e informaram, disseram que não dá

para aceitar isso. Esta Casa é o espaço de ressonância das questões da sociedade.

Que ela continue sendo esse espaço, porque isso é muito importante para todos nós.

Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Antes  de

passar ao Deputado Elismar Prado, concederei aparte ao Deputado Bosco, que já

havia solicitado a palavra.

Queria apenas corroborar o que disse a Deputada Maria Tereza Lara, porque o

Manual  do  Professor,  embora  tenha  o  símbolo  do  governo  de  Minas,  não  tem

assinatura, pelo que eu vi, da Secretaria. Não sei se a responsabilidade é apenas de

quem aplicou a prova, mas é uma sugestão, sim, que seja suspenso, até porque se

colocou em dúvida a questão.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, inicialmente agradeço

a oportunidade de fazer parte do seu pronunciamento, com o objetivo de contribuir e

colaborar com ele.

Vendo e ouvindo V. Exa. trazer esse assunto à tribuna, fiz questão de fazer um

contato por telefone com a Secretaria de Educação, para verificar se realmente houve

ou não uma alteração na aplicação da prova do Proeb. A informação que tive, caro

Deputado, foi a de que não houve nenhuma alteração. Os procedimentos adotados,
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por meio dessa prova do Proeb de 2012 são os procedimentos que sempre foram

adotados, ou seja, os alunos que estão hoje na 5ª série,  conforme V.  Exa.  disse,

sempre foram avaliados pelo Proeb e sempre com a mesma sistemática de preencher

o caderno, anotar o seu nome na capa. O gabarito sempre ficou a cargo do Caed,

para fazer a transcrição, diferentemente do que ocorre com os alunos do 9º ano ainda

do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.

Conforme pudemos verificar, essa sistemática adotada nessa avaliação do Proeb

tem justamente o objetivo de resguardar esses alunos da 5ª série, que têm apenas 10

anos  e  que,  muitas  vezes,  não  conseguem  responder  todos  os  questionários  do

caderno, dentro do prazo estabelecido e, automaticamente, fazer a transferência, a

transcrição desse resultado para o gabarito. Poderia ocorrer, na transcrição dessas

respostas para o gabarito, algum erro. Aí, sim, possivelmente, poderiam ser avaliados

de forma errônea.

Assim, esse procedimento adotado pela Secretaria de Educação é simplesmente

um cuidado maior. Quem se encarrega de fazer essa transferência, essa transcrição

não é nem mesmo a Secretaria de Educação; é o próprio Caed, que é uma instituição

séria de avaliação e que foi contratado pela Secretaria de Educação, por meio de

licitação.  Assim  ocorreu em todas as edições  desse exame.  Também gostaria  de

esclarecer, Deputado Rogério Correia, que essa avaliação feita pelo Proeb não tem o

caráter de competição entre um aluno e outro, ou entre uma turma e outra. O intuito é

avaliar esses alunos, sobretudo nas disciplinas de Matemática e Português e verificar

se,  realmente,  eles  têm  desenvolvido  a  habilidade  e  competência  nessas  áreas

dentro dos patamares recomendados. Esse é o objetivo.

Então, tenho a certeza disso. Assim como tenho certeza de que V. Exa. e os demais

Deputados desta Casa não vão, de forma alguma, entender, de forma maldosa ou

maliciosa, que há algum interesse obscuro, até mesmo de mascarar resultados, da

própria  Secretaria  de Educação do Estado de Minas Gerais.  Essa verificação por

parte da Secretaria é para ela própria balizar a situação em cada escola e tomar as

medidas  cabíveis  para  aquelas  que  precisam  realmente  melhorar  os  índices,

relacionados a aprimorar o conhecimento da Matemática e do Português.

Gostaria de fazer esse esclarecimento a V. Exa. Possivelmente não vou convencê-
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lo,  mas  a  verdade  tem  de  ser  dita,  e  não  podemos  atirar  pedras  sem  tomar

conhecimento das questões.

Aproveitando  a  oportunidade,  quero  dizer  que  não  duvido  que  denúncias  e

reclamações tenham chegado às suas mãos, para que V. Exa. pudesse trazê-las à

tribuna  desta  Casa,  mas,  segundo  informação  da  própria  Secretaria,  não  houve

qualquer alteração no processo. O que caberá, se for o caso, por parte de V. Exa. e

por nossa parte, será alguma recomendação ou sugestão de que se mude o processo

dessa avaliação. Mas acredito firmemente que a Secretaria conduzida pela Profa.

Ana Lúcia Gazzola, uma educadora nata, uma referência para o ensino, sobretudo

para  o  ensino  superior  de  Minas,  não  tenha  qualquer  intenção  de  mascarar  o

resultado de  uma escola  da  rede  estadual  de  Minas  Gerais.  Ao  contrário,  o  que

vemos  na  Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola  é  a  sua  doação  para  que  Minas  possa

continuar avançando sobretudo com qualidade de ensino. Não seria por um exame

dessa natureza, que não vale para pontuar o Estado no Ideb ou em outra avaliação

federal  ou  estadual,  que  eles  agiriam  irresponsavelmente,  mascarando  o

desenvolvimento desses alunos, em especial da 5ª série da rede estadual.

Lembro-me muito bem, caro Deputado Rogério Correia, do episódio do vazamento

das provas ocorrido no Ministério da Educação quando lá estava o Ministro Fernando

Haddad,  hoje  eleito  Prefeito  de  São  Paulo.  Ele  realmente  foi  massacrado  e

condenado, como se aquele vazamento tivesse sido premeditado. Acredito que não,

porque acho que um Ministro de um país como o Brasil, à frente de um Ministério tão

importante, não tomaria ou compactuaria com uma atitude como essa, provocando o

vazamento de uma prova do Enem, como aconteceu naquele ano. Da mesma forma,

acredito  firmemente  na  hombridade,  seriedade  e  lisura  da  Secretária  Ana  Lúcia

Gazzola e da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço ao Deputado Bosco e, antes de conceder

aparte ao Deputado Elismar Prado, gostaria de mandar um abraço para o querido

Deputado  José  Henrique,  que,  como  nos  disse  o  Deputado  João  Leite,  está

acompanhando os nossos trabalhos enquanto se recupera de enfermidade. Deixo um

grande  abraço  ao  1º-Vice-Presidente  da  Assembleia  e  os  votos  de  pronto

restabelecimento. Estamos todos com muitas saudades do Deputado José Henrique.
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Para que vejam a forma como o Deputado José Henrique me trata, o Deputado João

Leite, que achou que meu cabelo está brilhando,  acabou de me perguntar  o que

passei no cabelo. Então, um grande abraço para o nosso querido José Henrique.

Mas, Deputado Bosco, não podemos misturar as questões. O vazamento de uma

prova é caso de polícia. Portanto, esse caso foi entregue à polícia, que investigou e

apurou de quem foi a responsabilidade. Aliás, verificou-se, depois, que o vazamento

aconteceu na gráfica da “Folha de S.Paulo”, uma das que mais bateu no problema do

vazamento de  algumas provas.  Vejam que o  PSDB no âmbito  nacional  e  alguns

Promotores  do  Nordeste  -  se  não  me engano,  do  Estado  do Ceará  -  pediram  a

anulação de todo o Enem, por causa do vazamento de algumas provas em alguns

locais.

Eles fizeram com isso um alvoroço para que a prova do Enem fosse anulada por

causa de um vazamento circunstancial  e  circunscrito a um determinado núcleo, a

uma determinada escola. Isso virou escândalo, queriam acabar com o Enem. A “Folha

de S.Paulo” publicou tudo. José Serra usou isso na campanha, em São Paulo, para

chamar  o  Haddad  de  incompetente,  disso  e  daquilo.  Ninguém  tomou  nenhuma

medida no sentido de perguntar, mas estava claro que não havia culpa do MEC em

relação a essa questão. Quanto a isso, o assunto é completamente distinto.

Por um instante, acreditei - como a Deputada Maria Tereza Lara, na boa-fé da parte

dela - que a Secretaria de Educação não soubesse desse absurdo, mas o Deputado

Bosco aqui nos dá o seu testemunho de que a Secretaria de Educação não só sabia

como já vem fazendo assim sempre. Isso agrava ainda mais a situação, mas é uma

orientação da própria Secretaria de Educação fazer dessa forma. Ora, é evidente que

isso não é razoável e que não há uma medida de defesa em relação a tal coisa,

Deputado Bosco. Respeito a opinião de V. Exa., mas discordo frontalmente. Não é

possível dizer que alguém fará a transcrição para esse aluno a fim de protegê-lo, para

que ele não erre aquela transcrição. Isso deve ser considerado, no ato da prova,

como uma das questões que o aluno deverá saber fazer. Você não pode dizer que,

para proteger um aluno, o outro passará para o cartão de resposta a prova que ele

fez a lápis, sendo que se trata de algo fácil para qualquer professor orientar o aluno.

Quem fez a fiscalização desse procedimento? Sabe-se lá se alguém fiscalizou isso?
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O Proeb... Repito, Deputado Bosco, são 125 mil alunos só da escola estadual, então

devem ter contratado estagiários, pessoas para fazerem essa transcrição. Ah, mas o

objetivo da prova é apenas para avaliar a escola, não a nota de um ou outro aluno!

Pior. Então serve para o Estado fazer o quê? A propaganda do Proeb: Minas avança.

Só pode ser para isso.

Não há embasamento na substituição do aluno na transcrição da sua prova para o

gabarito. Se ele não for capaz de fazê-lo, se isso for dificultado, então que outro o

faça.  Um aluno de 10 anos de idade dizer  que não sabe transcrever  uma prova!

Sinceramente,  Deputado  Bosco,  a  Secretaria  não  vai  convencer  ninguém.  Hoje

qualquer aluno de 10 anos de idade faz isso, tanto que as professoras se indignaram

e falaram: “O aluno não vai preencher? E quem vai preencher?”. Fica a pergunta:

quem preenche? O Proeb. O Proeb não é um computador, o Proeb é composto de

pessoas, que também serão orientadas. Ou não? Elas serão contratadas para fazer

isso.  Essa prova não tem validade,  nenhuma, e deveria ser anulada enquanto há

qualquer possibilidade. É dinheiro do Estado que está sendo gasto à toa. Se isso está

escrito, se a Secretaria está orientando dessa forma, permitam-me dizer que essa

prova não tem validade alguma, a não ser fazer a propaganda posterior de que Minas

avança, e numa peça publicitária que não será a realidade do nosso Estado. É isso o

que está acontecendo.

Eu não posso defender a Secretária, que age dessa forma. Tenha ela boa-fé - e não

dizendo que ela age de má-fé -, mas, se foi por ingenuidade, essa prova tem de ser

anulada, porque ninguém mais vai confiar que ela tenha um caráter real da resposta

do aluno. Permitam-me ter a desconfiança disso, porque agora outros preencheram a

prova, Deputado Paulo Lamac. É inadmissível que isso seja posto como algum teste

de avaliação, sendo que outro fez o preenchimento para o aluno do que ele escreveu

na prova. Por que orientar o aluno para marcar sua prova, escrever seu nome a lápis,

marcar na prova sempre a lápis e deixar o gabarito em branco para alguém preenchê-

lo? Realmente as respostas não convencem ninguém. Acho que esse resultado já

está, invariavelmente, prejudicado e deve ser anulado.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia,

parabenizo-o  pelo  pronunciamento  e  reitero  que  a  denúncia  não  é  grave,  mas
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gravíssima. Numa prova que pretende avaliar  o desempenho dos alunos,  pairar  a

dúvida de que houve manipulação nesse processo de avaliação, o mais prudente

realmente é suspender. O que já foi afirmado aqui pelo Deputado Bosco, por quem

também tenho todo respeito, que trouxe as informações oficiais do governo de que

isso  realmente  ocorre,  ora,  nem  que  fosse  à  luz  do  primeiro  ano  do  ensino

fundamental, nem que fosse à luz do primeiro ano da pré-escola. Deputado Rogério

Correia, isso equivale a você fazer a tarefa do seu filho. O seu filho ou a sua filha traz

a tarefa para casa, e simplesmente, em vez de estimular a criança no processo de

aprendizagem para que ela possa aprender,  você é quem faz a tarefa.  Ora,  uma

criança de 10 anos tem todas as condições, e o próprio fato de transcrever a resposta

para  o  gabarito  já  é  inerente  ao  processo  de  aprendizagem.  Realmente  esse

procedimento assumido oficialmente pelo governo é muito grave, porque queremos

conhecer a realidade do nosso sistema de ensino, queremos melhorar o desempenho

dos  nossos  alunos.  Não  queremos  que  eles  passem  de  ano  a  qualquer  preço;

queremos que eles passem de ano, mas que tenham o domínio de todos os objetivos

propostos  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Queremos  qualidade  na

educação. É claro que isso se obtém por  meio de vários fatores: valorização dos

nossos profissionais da educação, melhoria da rede física das escolas - os nossos

prédios precisam receber os nossos alunos de forma digna, e algumas escolas estão

simplesmente  caindo  aos pedaços,  muitas  com falta  de  material  -  e  investimento

material  e  humano.  Não  podemos  manipular,  mascarar  a  nossa  realidade,  se

quisermos de fato pagar a imensa dívida que temos com a educação. Pelo que já foi

anunciado,  o  governo  tem  essa  prática.  Se  isso  é  verdade,  é  uma fraude,  uma

manipulação, e infelizmente, como disse o Deputado Rogério Correia, pode ser muito

bem  utilizado  para  as  peças  publicitárias,  para  as  propagandas  enganosas  do

governo, que gasta milhões e milhões do orçamento do dinheiro público para dizer

que  os  nossos alunos  têm o  melhor  desempenho de todos  os  alunos  do  ensino

básico do País. Isso é lamentável.

Repito: nem que fosse, Deputado Rogério Correia, um aluno da pré-escola, não se

poderia fazer  a  tarefa pelo  aluno.  O pai,  a  mãe,  o irmão,  a  tia,  um responsável,

ninguém pode fazer. Isso é um desrespeito ao processo educativo; vai contra toda a
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política pedagógica. Então, quero aqui reafirmar, já que foi colocada a denúncia, que

é grave, que o mais prudente, já que houve a dúvida sobre esse processo, é que haja

uma resposta do Estado que seja convincente e uma explicação, uma justificativa,

para que esse processo possa ter segurança e para que todos nós, que defendemos

a educação, principalmente os pais dos nossos alunos, tenham a segurança de que o

aluno, quando matriculado numa escola pública, tenha ali um ensino de qualidade. Se

há  essa  manipulação,  isso  interfere  realmente  no  processo  de  ensino  e  de

aprendizagem e prejudica a vida dos nossos estudantes.

Creio que a denúncia apresentada é grave e tem de ser tratada com seriedade. É

preciso que o Estado tome as providências cabíveis e antecipe-se a esse processo,

para que não ocorra o risco maior de, no futuro, realmente ser revelado que haja essa

manipulação das informações,  que é um desrespeito a toda população e a todos

aqueles que lutam e defendem a educação. Precisamos mostrar a realidade da nossa

educação, que, aliás, não está nada bem em Minas Gerais. Na verdade, é um Estado

que  não  respeita  o  piso  salarial  e  não trata  com respeito  seus  trabalhadores  da

educação nem o mínimo constitucional de 25% estabelecido em lei de investimento

na educação. Realmente isso acaba agravando as nossas desconfianças para com o

nosso  sistema  de  educação  em  Minas  Gerais.  Deixo  aqui  claramente  a  minha

preocupação. O Estado precisa responder à altura quanto a essa denúncia, que é

muito séria e grave. Obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado  Elismar  Prado.  V.  Exa.

apresentou  duas  questões  realmente  a  serem  refletidas.  Primeiro,  mesmo  que

fossem alunos da pré-escola, aquele aluno, aquele estudante ou aquela criança teria

de finalizar a sua prova e não alguém completar sua tarefa. De fato, isso demonstra a

gravidade. Segundo, se sempre foi assim - aliás, pensei que fosse apenas neste ano

-,  agora começo a  entender  por  que os números  das  escolas  estaduais  mineiras

fornecem dados que não condizem com a realidade.  É engraçado vermos aquela

propaganda dizendo que a escola está uma maravilha, é campeã em Matemática e

Português. Agora fico desconfiado pensando se esses dados que davam à escola

mineira o título de campeã, sem ter  motivo,  não eram manipulados.  Se foi  dessa

forma, isso é possível.
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Deputado  Gilberto  Abramo,  podemos  estar  diante  de  uma  imensa  fraude,  não

apenas da propaganda. Pode haver uma fraude, constatada na prática. Não apenas

na propaganda, mas de uma propaganda baseada numa falsidade. Realmente isso

me estranha.

Foi exatamente o PSDB quem fez a maior crítica à chamada escola plural em Belo

Horizonte, dizendo que o aluno passava sem saber, porque não havia provas nem

notas muito rígidas. Além disso, fez uma série de discussões, que são pedagógicas e

não nos cabem agora aqui. Também discordo de que o método de avaliar alunos seja

apenas o da prova. Não considero que seja isso o sistema pedagógico de hoje. No

entanto, o PSDB foi o principal crítico, para se dizer conservador, buscando rigor com

os alunos. É exatamente o PSDB que agora, em vez de escola plural, cria a escola do

faz de conta, pois alguém preenche o gabarito de uma prova para o aluno que a fez.

Então o aluno não o preencheu. Esse é o resultado que temos dessa escola do faz de

conta.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Caro Deputado Rogério Correia, solicitei-lhe o

aparte somente para não confundirmos as questões e avaliações. Há o Proeb que é

uma avaliação específica da Secretaria de Estado, que visa avaliar esses alunos -

repito - da 5ª série ao 9º ano do ensino fundamental e 3º do ensino médio, até mesmo

para que a Secretaria adote medidas no intuito de aprimorar aquelas escolas que

apresentarem  qualquer  deficiência  desses  alunos  nesses  períodos,  em  relação

principalmente a essas matérias: Matemática e Português.

Na questão que está sendo divulgada pelo governo do Estado de Minas Gerais,

cabe ressaltar  que os resultados obtidos tanto pelo Índice de Desenvolvimento de

Educação  Básica  -  Ideb  -  quanto  pela  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática  das

Escolas Públicas - Obmep - não são aferidos pela Secretaria de Estado de Educação.

O Ideb é aferido pelo Ministério da Educação, por meio do MEC, e põe Minas Gerais

na liderança entre todos os Estados da Federação. Essa avaliação é em nível federal.

Quanto à Obmep, Minas Gerais, ao lado do Rio de Janeiro, sempre está na liderança.

Isso é apenas para esclarecer essa questão,  senão vamos colocar  em dúvida os

resultados divulgados não apenas pela imprensa de Minas, mas também em nível

nacional,  tanto  a  questão  do  Ideb  quanto  da  Obmep.  Era  o  que  gostaria  de
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acrescentar.

Apenas mais uma coisa. Há uma informação também, Deputado Rogério, de que

todos os cadernos preenchidos na avaliação do Proeb pelos alunos do 5º ano são

arquivados com os gabaritos. Então, qualquer dúvida de qualquer escola, por meio de

qualquer professor, poderão recorrer à Secretaria e conferir o resultado do que foi

marcado no gabarito e o que foi preenchido pelo aluno no caderno.

Esclareço,  novamente,  que  acredito  que  estamos  aqui  para  avançar,  crescer,

melhorar, não apenas em relação às questões inerentes à educação, mas em todos

os  sentidos.  É  claro  que,  nós,  como  parlamentares,  podemos  sugerir,  sim,  à

Secretaria de Educação que mude essa sistemática na próxima avaliação e faça com

que os alunos preencham o gabarito,  com a observância de que, no momento da

avaliação,  seja  considerado  não  somente  o  gabarito,  mas  também  o  caderno

preenchido pelo aluno. Muito obrigado, Deputado Rogério. Era o que tinha a dizer.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Bosco. Só queria ressaltar que o

preenchimento  das  questões  da  prova  é  feito  a  lápis.  Então,  o  fato  de  existir  o

gabarito transcrito ou de se guardarem o gabarito e a prova pouco significa porque,

se houver má-fé de alguém, como foi feito a lápis, basta apagar com a borracha e

preencher  a  lápis  uma outra  resposta.  O  fato  de  a  prova  e  o  gabarito  estarem

guardados  não  elimina  a  possibilidade  de  fraude.  A possibilidade  de  fraude  está

posta,  visto  que  o  preenchimento  é  a  lápis,  o  que  torna  muito  fácil  qualquer

transcrição não real da prova. Não estou dizendo que isso aconteceu, porque não

tenho provas. Mas é evidente que não se pode ser conivente com o procedimento de

uma prova feita nesse patamar.

Em relação às outras questões expostas pelo Deputado Bosco, quero dizer que não

estou questionando o Ideb, até porque quem preenche o gabarito da prova do Ideb é

o  próprio  aluno.  É  mais  um  exemplo  a  ser  dado.  Quando  a  prova  é  nacional,

Deputado Gilberto, não há essa possibilidade de deixar em branco o gabarito e outra

pessoa preencher. Imaginem se alguém fizesse uma prova do Proeb nacional desse

jeito,  já  teriam  derrubado  a  Dilma.  A  “Folha  de  S.Paulo”  já  teria  pedido  o

“impeachment”  da  Dilma,  chamado-a  de  fraudulenta,  o  diabo a  quatro.  Já  teriam

derrubado a Dilma. “A Presidenta mandou fazer uma prova.” Ia chegar nela. “O Lula
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foi quem mandou.” Iam derrubar todo o mundo. Imaginem uma prova do Ideb sendo

entregue  com  o  gabarito  em  branco  para  o  Ideb  preencher...  Imagina,  Deputado

Gilberto, o escândalo nacional que não faria o “Estadão” e a “Folha de S.Paulo”... O

Supremo Tribunal Federal avaliaria a prova, com todo o mundo de toga dizendo que

houve má-fé, domínio de fato, que a Dilma sabia, que não era possível a Dilma não

saber.  Que houve fraude,  e a Dilma sabia disso.  Ia  ser  tese de domínio de fato,

telenovela da Globo. Como um aluno preencheu? E o outro? Entrevista um: foi assim

mesmo? Como você preencheu,  aluno? Ele responde que deixou em branco.  Ah,

você deixou em branco! Aí, mostra outro aluno. Ia haver telenovela na “Globo” se a

prova do Ideb fosse com o gabarito em branco para alguém preencher. Ia ou não,

telespectador? Imaginem o que a Rede Globo, o “Estado de Minas” iam dizer.  Na

revista “Veja” estaria estampado: “Domínio do fato: Dilma sabia da fraude da prova do

Ideb”. No mínimo, o título seria esse. Mas aqui em Minas tudo pode, aqui é o faz de

conta. O gabarito vai  em branco. Confessa a Secretaria que, de fato, ela mandou

fazer em branco, como o Deputado Bosco disse. Fiquei na esperança de a Deputada

Maria Tereza e a Secretaria dizerem que não sabiam. Mas a Secretaria sabia que foi

em branco, autorizou e pediu para ser em branco. As professoras brigaram para não

ser assim, e eles brigaram com as professoras, falando que devia ser assim.

Assim, foi feita uma prova, gastando-se milhões do Estado de Minas Gerais que

não vale nada, uma prova que está completamente sob suspeita. Esse é o resultado:

dinheiro  público  jogado  fora  para  fazer  propaganda  que  Minas  vai  bem.  Faça  o

contraponto, imagine se isso acontecesse no governo federal. Qual seria a capa da

revista “Veja” e a manchete da Rede Globo? Se isso não ia virar telenovela da Globo!

A prova que estava com o gabarito em branco dá novela, telenovela todo dia. Isso dá

STF, Ministério Público, vai lá o Dr. Gurgel. Aqui seria o Dr. “Aeceu”. Imaginem o Dr.

“Aeceu”: “Olhem as provas do Ideb, provas federais, não estão em desacordo. Os

alunos não preencheram”. Quem preencheu? Aí pegam uma moça que preencheu. Aí

uma das que preencheu diz: “Ah, naquele dia eu tinha tomado um remédio, e acho

que preenchi errado”. Oh, mais uma capítulo na Globo, mais um capítulo da novela:

“Pessoa  que  preencheu  a  prova  diz  que  não  passou  bem  no  dia  e  pode  ter

preenchido errado”. Mais um capítulo da novela na Globo, mais um dia na Globo. É



1887
____________________________________________________________________________

assim que funciona. Para desestabilizar o Lula e a Dilma, serve. Todo dia um capítulo

diferente.

Aqui,  para  o  governo  é  tudo  normal,é  tudo  natural.  O  aluno  não  preenche  o

gabarito,  quem foi  contratado é que vai  preenchê-lo  para o aluno,  e é  normal,  é

natural.  Duvido que saia uma linha amanhã na imprensa.  Absolutamente nada.  E

continua valendo. E a propaganda virá: “Minas avança na educação. Feita a prova do

Proeb, alunos tiraram notas espetaculares. Minas avança”.

É triste, Deputado Gilberto. É uma Minas de faz de conta, de que o Deputado Sávio

Souza Cruz fala aqui. Mas a gente desmascara na cara deles, e continua a mesma

coisa.  E a  Secretária  vem dizer  que isso  era  para  proteger  o  aluno  que poderia

preencher errado. E quem vai preencher não pode preencher errado? Ora, tenha dó,

Secretária. Sinceramente, é difícil de acreditar nisso.

Presidente, para não dizer que hoje temos apenas notícias ruins, e essa é uma,

espero que a Secretaria de Educação anule isso, diga que não vale e mande fazer

outra prova. Vai gastar mais dinheiro. Se é que vale para alguma coisa. Pelo que

disse o Deputado Bosco, no histórico, não vale para nada. Se é só para a própria

Secretaria avaliar se as escolas estão boas ou ruins, e os alunos não preenchem a

prova porque não têm condições de preencher, para que vale essa prova, a não para

gastar dinheiro e fazer propaganda para o Senador que quebrou Minas, dizer que

Minas avança na educação e depois escrever artigo sobre isso?

Sr. Presidente, a notícia boa fica por conta dos dados do IBGE. Foram publicados

os últimos 10 anos, na pesquisa do IBGE. Cresceu no Brasil a igualdade social, caiu

a desigualdade. Essa é uma grande notícia. Entre 2001 e 2011, o rendimento familiar

“per  capita”  da parcela  da população representada pelos  20% mais ricos  caiu de

63,7%  para  57,7%.  No  mesmo  período,  os  20%  mais  pobres  apresentaram  um

crescimento de 2,5% para 3,5% em 2011. Pela primeira vez na história do Brasil,

dividimos renda.

Isso deixa a elite triste.  Outro dia havia um texto da Danusa Leão dizendo que

vantagem tem hoje, segundo ela, ir  para Nova York ou para Paris. Hoje está todo

mundo indo. Perdeu a graça. A elite brasileira é engraçada, não é? Perdeu a graça ir

para  Nova  York  ou  para  Paris.  Agora,  todo  mundo vai.  Um “tiquinho”  que  dividiu
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renda...  E  dividiu  pouca  renda,  Presidenta  Dilma,  tem  que  dividir  mais.  Cresceu

pouco. De 2,6% para 3,5%. Os 20% mais pobres têm que subir, pelo menos, mais

uns 10%, não? E diminuir  esses ricos, que estão com 57,7%, e baixar para, pelo

menos, uns 50%, não? E ainda fica muito. Tem que dividir mais renda.

Por isso é que quando Lula e Dilma dividem renda, dá esse problema. O Brasil está

crescendo, está se desenvolvendo, está melhorando, todo o mundo está vendo, mas

há uma pequena elite que tem raiva não porque não perde - porque ela não perde,

ela também está ganhando quando o Brasil cresce -, mas de ver os outros crescendo.

Tem gente que acha que ver pobre numa praia é ruim. “Esses pobres estão invadindo

a nossa praia”. Como se a praia fosse deles.

“Ah, os negros estão andando de avião; agora, estão até na universidade!”. É a

segunda  notícia  boa  que  dou.  Dobrou  o  número  de  pardos  e  negros  nas

universidades  públicas  no  Brasil.  Dobrou  o  número  de  pardos  e  negros.  As

universidades estão mais coloridas, estão tendo mais a cara e o retrato do Brasil. E

ainda é pouco, porque o número de brancos ainda é muito maior, proporcionalmente,

que o número de negros.  Tem que dividir  mais  renda.  Iniciamos um processo de

divisão de renda no Brasil, mas esses 10 anos - foi importante que o IBGE fizesse a

pesquisa  -  demonstraram  que  as  políticas  públicas  postas  em  prática  pelo  ex-

Presidente Lula, e agora continuadas pela Presidenta Dilma, estão dando certo no

Brasil, do ponto de vista da educação e da distribuição de renda.

Os dados são amplos, e aconselho a todos que façam uma leitura. No “Conversa

Afiada”, Paulo Henrique Amorim colocou todos os dados. Mas não são dados dele -

senão vão dizer que são da esquerda do Paulo Henrique Amorim -, são do IBGE. É a

síntese de indicadores sociais de 2012, que vai mostrar melhoria na educação, na

divisão  de renda,  no  emprego com carteira  assinada;  melhoria  das  mulheres  em

relação à renda, dos negros em relação à renda e dos mais pobres em relação à

renda. É uma lista extensa, são dados muito interessantes que abrangem todos os

estudos  feitos.  Houve  também  divisão  regional,  em  que  melhoraram  o  Norte,  o

Nordeste e a parte mais pobre do Sudeste com relação aos indicadores de divisão de

renda.

Os indicadores da saúde também melhoraram. Em 2011, 48,5% das crianças com
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até  14  anos  de idade residiam  em  domicílio  sem saneamento  básico  e  estavam

seriamente  expostas  a  risco  de  doença.  Melhorou,  embora  o  número  ainda  seja

alarmante.  Portanto,  há  que  melhorar  mais.  Segundo  os  dados  do  Ministério  da

Saúde,  as  causas  externas  eram  a  principal  causa  de  morte  da  população  com

menos de 30 anos de idade.

Então, temos dados de pesquisa séria do IBGE, relativos a cada questão de saúde,

educação, emprego. Em tudo isso houve melhoria significativa no Brasil. Os motivos

são as políticas públicas implementadas, como o Bolsa-Família, para as famílias de

menor renda; o Pronaf, programa de acesso fundiário para o interior do País; o Luz

Para  Todos,  que  também  foi  um  fenômeno  fundamental  nessa  melhoria  das

condições do povo brasileiro.

Então,  nesses  10  anos,  as  políticas  sociais  deram  resultado.  Não  pode  dar

resultado se for maquiado. Se fizer uma maquiagem e disser que está tudo bem, que

melhorou, não está certo. Houve melhoria, mas os dados ainda são muito ruins no

que diz respeito à divisão de renda, muito aquém dos outros países. Há que melhorar

o saneamento básico. É preciso ter os dados para melhorar, mas maquiar os dados

para dizer que está bem, só para ganhar eleição, pode servir a uma mentira, duas

mentiras eleitorais, mas um dia a casa cai. Hoje caiu a casa da mentira da educação.

Os  alunos  não  preenchem  o  gabarito,  este  é  preenchido  por  outra  pessoa,  e  o

governo anuncia o índice, não da realidade da prova do aluno, mas da realidade do

Caed,  que  preenche  o  gabarito  a  gosto  do  freguês,  no  caso,  a  Secretaria  de

Educação.

Muito obrigado, Presidente. Solicito a V. Exa. que, não havendo número regimental,

encerre a reunião.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Solicito  a  V.  Exa.  que,  não  havendo  número

regimental, encerre a reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Gilberto Abramo) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.452 e 3.538/2012, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões.

A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei

nº  3.452/2012,  foram  apresentadas  ao  projeto  uma  emenda  do  Governador  do

Estado, encaminhada por meio da Mensagem nº 320/2012, publicada em 7/11/2012,

que recebeu o nº 1, uma do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 2, uma do

Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 3, e uma do Deputado Neider Moreira,

que  recebeu  o  nº  4.  A Presidência  informa  ao  Plenário  que as  demais  emendas

encaminhadas pelo Governador  do Estado por  meio da mesma mensagem foram

incorporadas no parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas, nos termos do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

A Presidência informa ainda que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei nº

3.538/2012,  foram  apresentadas  ao  projeto  uma  emenda  do  Deputado  Rogério

Correia, que recebeu o nº 1, uma da Deputada Maria Tereza Lara, que recebeu o nº

2, e uma do Deputado Sávio Souza Cruz e outros, que recebeu o nº 3.

A Presidência informa que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha as emendas  com os respectivos projetos  à Comissão de Fiscalização

Financeira, para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2012

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 10 do art. 5º do Projeto de Lei nº 3.452/2012 a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

§ 10 - O posicionamento decorrente da opção de jornada disposta neste artigo terá

vigência a partir de 1º de março de 2013.”.

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 3.452/2012 o seguinte artigo:
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Art. … - O “caput” do art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - A diferença entre o provento do servidor do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - cujo ato de aposentadoria tenha

sido publicado até a data do início da vigência da Lei nº 14.683, de 30 de julho de

2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão,

e o valor resultante de correlação prevista no Anexo V.11.1 da Lei Delegada nº 175,

de 26 de janeiro de 2007, passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente

identificada, sujeita à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos

servidores estaduais ou de previsão expressa em lei,  ficando a referida vantagem

pessoal estipulada como base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço devidos

aos servidores que conservaram esses benefícios nos termos dos arts. 112 e 113 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas

Gerais.”.

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Em 2007, com o advento da Lei Delegada nº 175, os aposentados

apostilados do Ipsemg tiveram parte de seus vencimentos convertida em um rubrica

denominada  Recomposição  de  Remuneração.  No  decorrer  dos  anos  que  se

seguiram, comprovou-se que a nova rubrica não absorvia toda a diferença entre o

subsídio fixado pela referida lei delegada e os antigos vencimentos desse grupo de

servidores. Além do mais, a Recomposição de Remuneração não recebeu reajuste

algum desde que instituída. Somadas as duas ocorrências, passou a pesar sobre os

servidores aposentados apostilados do Ipsemg uma massa de perda salarial  cada

vez mais expressiva.

Para corrigir  o  erro,  a Lei  nº  19.553,  de 2011,  em seu art.  39,  estipulou que a

diferença entre o provento do servidor aposentado apostilado e o valor da correlação

prevista na Lei Delegada nº 175, de 2007, passaria ao “status” de Vantagem Pessoal

Nominalmente Identificada, com direito ao reajuste geral que viesse a ser dado aos

servidores.

A correção,  contudo,  ainda  deixou  restos  pendentes  e  esses  se  referem  aos
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quinquênios  e  ao  adicional  trintenário  devidos  a  esse grupo de servidores.  Como

esses benefícios não eram passíveis de absorção, eles permaneceram com rubrica

própria nos contracheques e, com isso, permaneceram também à margem de todo

reajuste, vindo a perder seu valor com a passagem do tempo.

A  emenda  que  proponho  visa  corrigir  esse  problema  pendente,  para  isso

estipulando que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada seja tomada como

base de cálculo para o reajuste dos quinquênios e do trintenário dos apostilados do

Ipsemg que se aposentaram até 2003. Esse grupo de servidores, quando na ativa,

ocupou os mais altos cargos de gestão no Ipsemg e prestou ao Estado serviços de

dedicação e qualidade ímpares no seu tempo. Além disso,  ao se aposentarem, a

legislação vigente  até  2003 deixou garantido  a  eles  o  direito  ao  reajuste  de  sua

remuneração integral. Resta ao Estado reconhecer que não se deixa ao desamparo

quem tanto o tenha servido e, especialmente, que a Justiça não precisa ser acionada

para que se cumpra a legislação.

EMENDA Nº 3

O art. 5º do Substitutivo nº 1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - Os servidores ocupantes de cargos das carreiras de que trata o art. 1º da

Lei  nº 15.465, de 2005, lotados no Ipsemg, que,  na data da publicação desta lei,

estiverem em efetivo exercício poderão manifestar opção pela ampliação da jornada

de trabalho, na forma de regulamento.

§  1º  -  A opção  pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho  de  que  trata  o  “caput”

implicará o cumprimento da carga horária correspondente à tabela de vencimento

básico  imediatamente  superior  à  utilizada  como  referência  para  pagamento  da

remuneração do servidor na data da publicação desta lei.

§ 2º - A opção pela ampliação da jornada de trabalho realizada em conformidade

com o disposto neste artigo resultará no posicionamento do servidor na tabela de

vencimento básico com carga horária imediatamente superior, no mesmo nível e grau

em que se encontrar o servidor na data da opção.

§ 3º - O formulário específico, a data de publicação e a vigência da opção pela

ampliação da jornada de que trata este artigo serão definidos em regulamento.

§  4º  -  A opção pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho  disposta  neste  artigo  é
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substitutiva  da  jornada  complementar  efetuada  pelos  servidores  das  carreiras  do

Ipsemg  na  forma  do  Decreto  nº  40.449,  de  1999,  ficando  convalidados  os

pagamentos realizados a tal título até a data da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Rogério Correia

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 5° do projeto a seguinte redação:

“Art.  5º  -  Os  servidores  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Analista  de

Seguridade Social,  Técnico de Seguridade Social,  Auxiliar  de Seguridade Social e

Médico da Área de Seguridade Social, a que se referem os incisos I, II, III e VII do art.

1º da Lei nº 15.465, de 2005, lotados no Ipsemg, que, na data da publicação desta lei,

estiverem  em  efetivo  exercício  poderão  manifestar  interesse  pela  ampliação  da

jornada de trabalho, na forma de regulamento.

§ 1º - A ampliação da jornada de trabalho será autorizada conforme a necessidade

do serviço, de acordo com critérios definidos em regulamento.

§  2º  -  A ampliação  da  jornada  de  trabalho  de  que  trata  o  “caput”  implicará  o

cumprimento  da  carga  horária  correspondente  à  tabela  de  vencimento  básico

imediatamente superior à utilizada como referência para pagamento da remuneração

do servidor na data da publicação desta lei.

§ 3º - Poderá manifestar interesse pela ampliação da jornada de trabalho o servidor

que atender a um dos seguintes requisitos:

I - não possuir tempo de contribuição previdenciária ou idade que implique período

faltante inferior a três mil seiscentos e cinquenta dias para preencher os requisitos de

aposentadoria;

II- ter realizado, por no mínimo trinta e seis meses, jornada de trabalho superior à

carga horária do cargo de provimento efetivo, por meio de jornada complementar, na

forma do Decreto nº 40.449, de 29 de junho de 1999;

III- ter realizado, por no mínimo trinta e seis meses, jornada de trabalho superior à

carga horária do cargo de provimento efetivo por outro fator de interesse do Ipsemg,

exceto  para  realização  de  pró-labore  ou  para  cumprimento  de  carga  horária  de

trabalho resultante do direito de continuidade de percepção de remuneração de cargo
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em comissão exercido conforme disposto na Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003;

IV- pertencer à carreira de Analista de Seguridade Social, na função de cirurgião-

dentista, ou de Médico da Área de Seguridade Social.

§ 4º - A ampliação da jornada de trabalho enquadrada na hipótese prevista no inciso

II do § 3º implica incorporação da totalidade da jornada complementar realizada na

forma do Decreto nº 40.449, de 1999.

§  5º  -  A ampliação  da  jornada  de  trabalho  realizada  em  conformidade  com  o

disposto  neste  artigo  resultará  no  posicionamento  do  servidor  na  tabela  de

vencimento básico com carga horária imediatamente superior, no mesmo nível e grau

em que se encontrar o servidor na data da manifestação de interesse a que se refere

o “caput”.

§ 6º - Será considerada nula a ampliação da jornada de trabalho do servidor que se

enquadrar na hipótese prevista no inciso I do § 3º e se aposentar voluntariamente

antes  de  três  mil  seiscentos  e  cinquenta  dias  após  a  vigência  da  ampliação  de

jornada.

§ 7º - Será considerada nula a ampliação da jornada de trabalho do servidor que se

enquadrar  nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  III  e  IV  do  §  3º  e  se  aposentar

voluntariamente antes de mil e noventa e cinco dias após a vigência da ampliação de

jornada.

§ 8º - O formulário específico, a data de publicação e a vigência da ampliação da

jornada de que trata este artigo serão definidos em regulamento.

§ 9º - A ampliação da jornada de trabalho prevista neste artigo é substitutiva da

jornada complementar efetuada pelos servidores das carreiras do Ipsemg na forma

do Decreto nº 40.449, de 1999, ficando convalidados os pagamentos realizados a tal

título até a data da publicação desta lei.

§ 10 - Os servidores ocupantes de cargo da carreira de Técnico de Seguridade

Social que, na data da publicação desta lei, estiverem designados para o exercício da

função de técnico de radiologia no Ipsemg não poderão manifestar interesse pela

ampliação de jornada.”.

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Neider Moreira



1895
____________________________________________________________________________

Justificação: O art. 5º do projeto, que estabelece o direito dos servidores ocupantes

de cargo das  carreiras  de  Analista  de  Seguridade Social,  Técnico  de  Seguridade

Social,  Auxiliar  de  Seguridade Social  e  Médico da  Área de Seguridade Social  de

optarem  pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho,  incorre  em  vício  de

inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia.

Os requisitos previstos nos incisos II  e III  do § 2º do aludido dispositivo, para o

servidor exercer a opção pela ampliação da jornada de trabalho prevista no “caput”,

limitaram a abrangência da norma apenas àqueles servidores que tivessem realizado

jornada de trabalho superior à carga horária do cargo de provimento efetivo, na forma

do Decreto nº 40.449, de 29 de junho de 1999, no período entre 1º de janeiro de 2007

e 31 de agosto de 2012.

Ocorre que os servidores do Ipsemg lotados no interior apenas puderam realizar a

jornada extraordinária prevista no Decreto nº 40.449, de 1999, até o ano de 2004, ao

passo  que  os  servidores  da  Capital,  com  base  no  Decreto  nº  43.863,  de  2007,

continuaram podendo realizar a aludida jornada extraordinária.

Dessa forma, nos moldes da redação do art. 5º do projeto, somente os servidores

do Ipsemg lotados na Capital poderiam exercer tal opção pela ampliação da jornada

de trabalho, visto que se restringiu o cômputo da jornada superior à carga horária do

cargo de provimento efetivo ao período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de agosto de

2012, sendo que os servidores lotados no interior realizaram jornada complementar

no período entre 1999 e 2004.

Com o objetivo de tornar a norma impessoal e igualitária, a emenda pretende alterar

a redação do referido art. 5º do projeto, de modo a garantir a todos os servidores do

Ipsemg  ocupantes  dos  cargos  mencionados  no  “caput”  o  direito  de  manifestar

interesse  pela  ampliação  da  jornada  de  trabalho,  reservando  ao  Executivo  a

prerrogativa  de  estabelecer,  em  regulamento,  os  critérios  para  a  autorização  da

ampliação da jornada de trabalho, conforme a necessidade do serviço.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.538/2012

EMENDA Nº 1

Fica suprimido o art. 3º, renumerando-se os demais.
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Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Rogério Correia

EMENDA Nº 2

O parágrafo único do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no “caput”

serão aplicados nas atividades e projetos do Estado, em especial em ações definidas

no Plano Plurianual de Ação Governamental  relacionadas à mobilidade urbana da

Região Metropolitana de Belo Horizonte.”.

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Maria Tereza Lara

EMENDA Nº 3

O art. 1º do Projeto de Lei nº 3.538/2012 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito junto à

Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento -

Mobilidade  Grandes  Cidades,  até  o  valor  de  R$750.000.000,00  (setecentos  e

cinquenta milhões de reais), a serem aplicados nas obras de implementação da linha

2 do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte.”.

Sala das Reuniões, 28 de novembro de 2012.

Sávio Souza Cruz - Adalclever Lopes - Vanderlei Miranda - Ivair Nogueira - Tadeu

Martins Leite.

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 29, 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 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Suspensão e reabertura da
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reunião  -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  1ª  Fase:  Discussão e  votação de  pareceres:

Pareceres de Redação Final  dos Projetos de Lei nºs 612, 760, 771, 1.598, 1.601,

2.036 e 2.089/2011 e do Projeto de Resolução nº 3.557/2012; aprovação - Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 2.117/2011; encerramento da discussão; votação

do parecer; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação  da  votação  -  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Questão  de ordem;

encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira

- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 9h11min, 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.
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Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  8  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 612, 760, 771, 1.598,

1.601, 2.036 e 2.089/2011 (À sanção.) e do Projeto de Resolução nº 3.557/2012 (À

promulgação.).

O Sr. Presidente -  Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.117/2011, da

Deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Antônio Dias  o imóvel  que especifica.  Em discussão,  o parecer.  Não há oradores

inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  parecer.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, verificação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que 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

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  apenas  19  Deputados,  que,  somados  aos  9  em

comissões,  perfazem o  total  de 28 parlamentares.  Portanto,  não há quórum para
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votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação

sem efeito.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai suspender a reunião por seis minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, verificando-se, de plano, que não há

quórum para  a continuação dos trabalhos,  requeremos a V.  Exa.  o encerramento

desta reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  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.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

ENCHENTES, EM 13/11/2012

Às 16h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,

Dalmo Ribeiro  Silva  e  Doutor  Wilson Batista,  membros da  supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, 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 o relatório final dos trabalhos da Comissão e informa

que o relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, procedeu à distribuição de avulso do

relatório, na última reunião. O Presidente convida a compor a mesa dos trabalhos, as

Sras. Adriana Spagnon de Faria, Chefe de Gabinete da Fundação Estadual do Meio
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Ambiente,  representando  a  Sra.  Zuleika  Stela  Chiacchio  Torquetti,  Presidente  da

Feam; e Zenilde das Graças Guimarães Viola, Diretora de Prevenção e Emergência

Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

de Belo Horizonte; e o Cap. BM Giderson Neves, representando o Cap. BM Eduardo

Chagas  Ribeiro,  Chefe  da  Divisão  Operacional  do  Comando  Operacional  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais; os Srs. Márcio Otávio Figueiredo Júnior, Analista e

Coordenador  de Meio  Ambiente,  representando a Sra.  Wanderlene Ferreira Nacif,

Gerente  de  Monitoramento  Hidrometeorológico  do  Igam;  e  Paulo  Antonio  Moreira

Avelar,  Diretor  da  PRS Engenharia  Consultiva  Ltda.  Com  a  palavra,  o  Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva  faz  uma  apresentação  sucinta  do  relatório.  Colocado  em

discussão e votação, é o relatório final dos trabalhos aprovado. Os convidados Paulo

Antonio  Moreira  Avelar  e  Zenilde  das  Graças  Guimarães  Viola  tecem  alguns

comentários. 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 da Deputada Liza Prado em que solicita seja elaborada cartilha, a ser

encaminhada a todos os Municípios mineiros, contendo informações claras sobre os

órgãos e as entidades envolvidos no sistema da defesa civil,  as medidas a serem

tomadas para prevenir as enchentes e seus impactos, os procedimentos necessários

para a comunicação dos estados de emergência e de calamidade pública nos casos

de  desastres  naturais,  e  os  passos  obrigatórios  para  a  prestação  de  contas

relacionada com a utilização de recursos federais e estaduais. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  o  comparecimento  dos  parlamentares  e

convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2012.

Arlen Santiago, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Pompílio Canavez, por indicação da Liderança do PT) e os

Deputados Almir Paraca e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado João Leite,
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por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes também os Deputados Antônio Carlos Arantes e Glaycon Franco. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e

comunica o recebimento de correspondência do Sr. Waldemar Antônio de Arimatéia,

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico em exercício. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  para  debater  as  dificuldades

enfrentadas pelos comitês de bacias hidrográficas em Minas Gerais, em especial a

irregularidade  temporal  no  repasse  de  recursos  do  Fhidro,  e  sejam  formulados

convites às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Minas

e Energia para que participem dessa reunião;  Paulo Guedes em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão no Município de São João das

Missões,  com  o  objetivo  de  discutir  problemas  de  segurança  e  a  atuação  dos

seguintes órgãos federais: Funai, Sesai, Finasa e Conab; e Almir Paraca (9) em que

solicita seja encaminhado à Presidência da República e à Presidência do Congresso

Nacional  pedido  de  providências  para  que  os  consórcios  intermunicipais  sejam

reconhecidos  como pessoa  jurídica  autônoma em  relação aos  Municípios  que os

integrem, em especial no tocante à celebração de convênios destinados ao repasse

de  recursos;  seja  encaminhado  ao  Incra/MG pedido  de  providências  em  prol  da

agilização das ações de concessão de crédito e de implantação de infraestrutura nos

assentamentos  rurais,  em  especial  nas  regiões  Norte  e  Noroeste  de  Minas;  seja

encaminhado à Secretaria  de  Estado de Meio  Ambiente  -  Semad -  e ao  Instituto

Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  pedido  de  providências  em  prol  da  agilização  dos

processos de licenciamento ambiental abertos por pequenos produtores rurais e por

integrantes de assentamentos rurais, em especial nas regiões Norte e Noroeste de
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Minas;  seja  encaminhado  à  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Vale  do  São

Francisco - Codevasf - pedido de providências para que mantenha e intensifique a

execução dos projetos sob sua gestão executiva, em especial o apoio aos Arranjos

Produtivos Locais - APLs - e priorize a elaboração de um plano de desenvolvimento

sustentável  para  a  região  Noroeste  de  Minas  Gerais;  seja  encaminhado  à  Caixa

Econômica Federal pedido de providências para a extensão do programa habitacional

Minha Casa,  Minha Vida  aos assentamentos rurais  da  região  Noroeste  de  Minas

Gerais; seja encaminhado ao Ministério das Minas e Energia e à Cemig pedido de

providências  para a ampliação e o rápido atendimento às  famílias  residentes nas

regiões  Norte  e  Noroeste  de  Minas  por  meio  do  programa Luz para  Todos;  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao Idene

pedido de providências para a ampliação e o rápido atendimento das famílias que

residem nas regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais, por meio do programa Água

para Todos;  seja encaminhado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente -  Ibama -

pedido de providências para a abertura do Parque Nacional Grande Sertão Veredas e

do Parque Serra das Araras e a imediata solução para o problema das famílias que

ainda se encontram na área dos mencionados parques; e seja encaminhado ao IEF

pedido de providências para que seja rediscutida a divisão e as áreas limítrofes do

Parque Serra das Araras e da Reserva de Acari,  situados na região Noroeste de

Minas Gerais, onde se encontram várias famílias cuja propriedade de terras ainda se

encontra em situação jurídica indefinida em face da criação do Parque e da Reserva.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 novembro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Ana Maria Resende - Pompílio Canavez.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 10h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Pompílio Canavez (substituindo o Deputado Elismar Prado,
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por  indicação da Liderança do PT),  membros da supracitada Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um

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

1.292 e 3.125/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, cada um

por sua vez, é aprovado requerimento do Deputado Fred Costa, em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa  com  Deficiência  para  debater  a  situação  da  pessoa  com  deficiência  nos

presídios, cadeias públicas e similares no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Paulo

Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Bosco,  declara aberta a reunião  e,  nos termos regimentais,

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

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

destina a debater a situação dos pós-graduandos beneficiados com bolsa de estudos

no Estado e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Josefina  Bressan,  Professora
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Associada do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição da Universidade

Federal de Viçosa - UFV -, representando a Sra. Nilda de Fátima Ferreira Soares,

Reitora  da  UFV;  e  Luana  Bonone,  Presidente  da  Associação  Nacional  dos  Pós-

Graduandos;  e  os  Srs.  João  Roberto  Loureiro  de  Mattos,  Diretor  da  Comissão

Nacional de Energia Nuclear, do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear,

representando  o  Sr.  Marco  Antonio  Raupp,  Ministro  da  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação;  Evandro  Marques de Menezes  Machado,  Coordenador  de  Pesquisa  da

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto -

Ufop  -,  representando  o  Sr.  João  Luiz  Martins,  Reitor  da  Ufop;  José  Policarpo

Gonçalves  de  Abreu,  Diretor  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  da  Fapemig,

representando o Sr. Mário Neto Borges, Presidente da Fapemig; e Rafael Polidoro

Alves Barbosa, Presidente da Associação de Pós-Graduandos da UFMG, que são

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

Paulo  Lamac,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

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

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

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

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Paulo Lamac.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

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

Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  de
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correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Francisco José Nascimento, Chefe de Gabinete do Incra

(17/8/2012); Edismar Mendes da Costa, Presidente da Cooperativa Agroindustrial de

Cacimbas e Região (17/8/2012); João dos Reis Canela, professor (10/8/2012); Aluízio

Davis  Neto,  Chefe  de  Gabinete  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  (23/8/2012),  Marcelo  Lana  Franco,  Presidente  em  exercício  da

Emater-MG  (6/9/2012);  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  (6/9/2012);  Edilson  Martins  de  Alcantara,  Diretor  do

Departamento  do  Café  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

(11/9/2012);  Rafael  Ferreira  Simões  Pires,  Assessor  Especial  para  Assuntos

Federativos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (21/9/2012); Wellington Dias,

Senador da República (11/10/2012); e das Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária

de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (17/8/2012 e 15/11/2012); e da

Sra. Elisa Smaneoto, Diretora do Gabinete Adjunto de Gestão Interna e Atendimento

da  Presidência  da  República  (10/8/2012  e  17/8/2012).  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados e a Deputada citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.694/2012, no 1º turno

(Deputado Romel Anízio);  e  2.648/2011 (Deputado Fabiano Tolentino);  3.487/2012

(Deputada  Liza  Prado);  3.515/2012  (Deputado  Fabiano  Tolentino)  e  3.518/2012

(Deputada Liza Prado) em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário.  O Projeto de Lei nº  1.372/2011, no 1º  turno,  é

convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento,  à  Secretaria  de  Estado Extraordinária  para  o  Desenvolvimento do

Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte, ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste  e  ao  Comitê  Gestor  de  Convivência  com  a  Seca,  atendendo-se  a

requerimento  do  relator,  Deputado  Fabiano  Tolentino,  aprovado  pela  Comissão.

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

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

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.648/2011  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, 3.373/2012, 3.454/2012 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça,  e  3.487/2012,  que receberam parecer  por  sua aprovação.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  3.796/2012.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.218, 3.327, 3.337 e 3.404/2012. 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 da  Deputada Liza  Prado em que solicita  seja realizada reunião de

audiência pública para debater os  entraves ao desenvolvimento da aquicultura de

tanques-rede nos corpos de água do Estado; e dos Deputados Rogério Correia em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o acesso à água

para a agricultura familiar e para a reforma agrária no Estado; Antônio Carlos Arantes

(4) em que solicita sejam encaminhadas ao Governador do Estado e à Secretária de

Estado  de  Governo  as  notas  taquigráficas  da  reunião  ordinária  realizada  no  dia

8/8/2012  e  seja  dada  atenção  especial  às  recomendações  de  políticas  públicas

relativas  à  produção  de  feijão  no  Estado  apresentadas  pelos  pesquisadores

presentes na reunião;  em que solicita  seja encaminhado ao Delegado Federal  do

Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais pedido de informações sobre

o procedimento a ser adotado para obtenção da Declaração de Aptidão ao Pronaf -

DAP - por agricultor familiar residente em município não conveniado com a Emater-

MG; em que solicita sejam encaminhados ao Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e ao Subsecretário de Agricultura Familiar da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedidos de providências

para o estabelecimento de procedimento para obtenção da DAP por agricultor familiar

residente  em  Município  não  conveniado com a  Emater-MG;  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Emater-MG  pedido  de  informações  sobre  o  procedimento  a  ser

adotado para obtenção da DAP por  agricultor  familiar  residente em Município não

conveniado com a empresa consultada. É aprovado o relatório de visita ao Ministério

Público  do  Estado  realizada  no  dia  20/6/2012,  o  qual  segue  publicado  após  as

assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Liza Prado.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Local visitado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Apresentação

A requerimento  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Romel  Anízio,  Rômulo

Viegas e Adelmo Carneiro Leão, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

visitou,  no  dia  20/6/2012,  o Ministério  Público  do Estado de Minas Gerais  com o

objetivo de debater as penalidades que estão sendo impostas aos produtores rurais,

como a exigência de regularização ambiental mesmo antes da conclusão da reforma

do Código Florestal brasileiro.

Participaram  da  visita  os  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino,

Doutor Viana e Adelmo Carneiro Leão, oSr. Valdemar Antônio Arimatéia, Procurador-

Geral de Justiça Adjunto Institucional, o Sr. Paulo César Vicente de Lima, Promotor de

Justiça, e representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas

Gerais  -  Faemg  -  e  dos  Sindicatos  dos  Produtores  Rurais  dos  Municípios  de

Conceição do Rio Verde e de Cássia.

Relatório

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  abriu  a  reunião  apontando  os  problemas

vivenciados  pelos  produtores  rurais  mineiros  com  relação  à  fiscalização  de  suas

atividades e às penalidades a eles impostas no período em que ainda estava em

discussão o novo Código Florestal brasileiro.

Diante  do  problema  citado  de  divergência  de  aplicação  de  penalidades  entre

comarcas,  o  Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Institucional  esclareceu  que  os

Promotores  possuem  autonomia  constitucional  de  atuação  nos  limites  de  sua

jurisdição,  mas defendeu a utilização de mecanismos de coordenação para tentar

contornar  problemas  pontuais  gerados  por  essa  garantia.  Acrescentou  ainda  ser

contrário  aos  vetos  da  Presidenta  da  República  ao  texto  do  Código  Florestal

brasileiro, recentemente aprovado no Congresso Nacional.
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Por  sua vez,  o  Sr.  Paulo  César  Vicente  de  Lima esclareceu que foi  criado,  no

Ministério Público, um grupo de estudo que objetiva uniformizar posições internas,

mas, para que não haja insegurança jurídica nesse momento de definição do novo

texto legal federal, deve-se aplicar a norma estadual, que é mais restritiva. Quanto ao

questionamento sobre a necessidade de averbação da reserva legal, esclareceu que

a Lei de Registros Públicos, Lei Federal nº 6.015, de 1973, determina a averbação e

não foi revogada pelo texto do Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional.

Por fim, o Promotor sugeriu o início de um diálogo com os Promotores das comarcas

para  solucionar  problemas  pontuais  e  prometeu  levar  as  questões  levantadas  na

reunião ao conhecimento do Promotor de Justiça Luciano Badini,  Coordenador do

Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente - Caoma.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  se  mostrou  a  favor  da  preservação  e  da

regularização ambientais,  mas ponderou que o caminho não deve ser a busca de

soluções pontuais, mas a instituição de ações sistêmicas. Segundo ele, a ação pura e

simples de punir, empregada pelo Ministério Público, não é eficaz para a solução dos

problemas ambientais. Como forma de resolver o problema, o parlamentar sugeriu o

fortalecimento  do  diálogo  com  os  produtores,  ponderando  que  os  pequenos

proprietários,  quando  incentivados  pelo  poder  público,  têm  mais  chance  e  mais

vontade de preservar o meio ambiente.

A dúvida gerada pela incerteza da norma a ser aplicada com a reforma do Código

Florestal brasileiro foi trazida à tona pelo representante da Faemg.

Os  produtores  rurais  presentes  à  reunião  afirmaram  que  ainda  existe  muito

desconhecimento com relação à aplicação das normais  ambientais  e sugeriram a

realização  de  uma  audiência  pública  para  esclarecer  a  questão.  Além  disso,

solicitaram  a  paralisação  da  imposição  de  penalidades  até  que  a  audiência  seja

realizada e que exista uma posição uniforme acerca da aplicação da lei por parte dos

órgãos fiscalizadores.

Encaminhamento

Tendo  em  vista  a  existência  de  um  grupo  de  estudos  formado  no  âmbito  do

Ministério Público, o qual irá se reunir em breve, sugeriu-se que o teor das discussões

travadas durante a visita técnica fosse levado ao conhecimento do Coordenador do
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Caoma,  bem  como dos  coordenadores  regionais  das  promotorias  de  justiça  das

bacias  hidrográficas  de  Minas  Gerais,  todos  membros do  grupo.  Após  essa fase,

recomendou-se o agendamento de uma reunião de trabalho para dar prosseguimento

à discussão.

Sala das Comissões, 21de novembro de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE SÉRGIO RODRIGUES E OUTROS PARA

CONSELHEIROS DO CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, EM 27/11/2012

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Lafayette de Andrada, Fred Costa e Tadeu Martins Leite, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Jayro Lessa e Zé

Maia. Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,

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

Fred Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a arguir publicamente os indicados para o Conselho de Defesa

Social, a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Vilma Tomaz Ribeiro,  jornalista,  e  os  Srs.  Rogério  Jorge de Aquino  e  Silva,

sindicalista,  e  Sérgio  Rodrigues  Leonardo,  advogado,  os  quais  são convidados  a

tomar assento à mesa. Em seguida, segue-se a sabatina, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Retira-se o Deputado

Fred Costa.  A requerimento do Deputado Zé Maia,  aprovado pela Comissão,  são

retiradas da pauta as indicações nºs 64, 65, 66 e 67/2011. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva - Fred

Costa.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/11/2012

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio,  Sargento  Rodrigues  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor

Xavier, por indicação da Liderança do BTR) e Anselmo José Domingos (substituindo o

Deputado Tiago Ulisses, por indicação do BAM), membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Duarte  Bechir.

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. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela ratificação dos regimes especiais de tributação encaminhados

pelas Mensagens nºs 242/2012 (relator: Deputado Romel Anízio) e 251/2012 (relator:

Deputado  Rômulo  Viegas),  os  quais  concluem  pela  apresentação  de  projeto  de

resolução,  registrando-se  o  voto  contrário  do  Deputado  Ulysses  Gomes;  e  os

pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 2.253/2012 no 2º turno, na forma

do vencido no 1º turno (relator: Deputado Ulysses Gomes); e 877/2011 no 1º turno

(relator: Deputado Romel Anízio). O Deputado Rômulo Viegas retira-se da reunião.

Registra-se a presença do Deputado Tiago Ulisses. Na fase de discussão do parecer

em que o relator, Deputado Lafayette de Andrada, conclui pela aprovação do Projeto

de Lei  Complementar  nº  31/2012 com as Emendas nº  1, 2 e 7,  da Comissão de

Constituição e Justiça, e as Emendas nºs 8 a 10, da Comissão de Administração

Pública;  e pela  rejeição das Emendas nºs  3 a 6,  da  Comissão de Constituição e

Justiça,  são  apresentadas  as  Propostas  de  Emenda  nºs  1  a  20,  do  Deputado

Sargento  Rodrigues.  O  Deputado Sargento  Rodrigues  apresenta  requerimento  de
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votação  destacada  da  Proposta  de  Emenda  nº  4.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado  o  parecer,  salvo  propostas  de  emenda.  O  Presidente  informa  que  as

Propostas  de  Emenda  nºs  1,  2,  6,  8,  11  e  16  a  18  já  estão  contempladas  nos

pareceres  das  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública.

Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 3, 5, 7, 9, 10, 12 a

15,  19  e  20,  registrando-se  o  voto  contrário  do  Deputado  Sargento  Rodrigues.

Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 4, registrando-se o voto

contrário do Deputado Sargento Rodrigues. Na fase de discussão do parecer em que

o relator, Deputado Zé Maia, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.521/2012

no  1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  é

apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Célio Moreira. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer, salvo proposta de emenda. Submetida a votação, é

rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. O Projeto de Lei nº 3.285/2012 é convertido em

diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Os Projetos de Resolução nºs 3.558, 3.562 e

3.569/2012  têm  a  discussão  adiada,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado

Romel  Anízio,  aprovado  pela  Comissão.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Dalmo Ribeiro Silva - Rosângela Reis.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/11/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Zé Maia

(substituindo o Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança do BTR), membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio
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Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da 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. A Presidência informa que faz

retirar da pauta da presente reunião o Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, por

ter sido apreciado em reunião anterior e o Projeto de Lei nº 3.527/2012, por falta de

pressupostos regimentais. O Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 e o Projeto de

Lei nº 3.461/2012 são retirados de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada;  e o Projeto de Lei  nº  3.540/2012 também, atendendo-se a

requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado  o  parecer  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.278/2012,  em  1º

Turno( Relator: Deputado Gustavo Corrêa). 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 Sargento Rodrigues em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a presença do Diretor do

Detran-MG e outras autoridades,  com a finalidade de discutir  o  Projeto de  Lei  nº

3.278/2012. 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, 29 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada - Pompílio

Canavez - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE SÉRGIO RODRIGUES E OUTROS

PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, EM 29/11/2012

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Lafayette de Andrada, Fred Costa e Dalmo Ribeiro Silva, membros

da supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Pompílio Canavez.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara

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

Ribeiro  Silva,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina à arguição pública do Sr. Marcus Vinicius Gonçalves da

Cruz, Professor da Fundação João Pinheiro. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para proceder à arguição do convidado. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, das Indicações nºs 64

e 65/2012 (relator:  Deputado Fred Costa);  66 e 67/2012 (relatora: Deputada Maria

Tereza Lara). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares  e  do  convidado,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Maria Tereza Lara - Fred Costa - Dalmo Ribeiro

Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 64/2012

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

n° 270/2012, publicada no “Diário do Legislativo” d e 13/7/2012, e em observância ao

que determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a redação dada

pela  Emenda  à  Constituição  nº  26,  de  9/7/97,  a  indicação  de  Sérgio  Rodrigues

Leonardo para compor, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, o

Conselho de Defesa Social.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §
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1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O indicado demonstrou conhecimento sobre a temática relacionada ao desempenho

da  função  de  Conselheiro,  atendendo  ainda  as  demais  exigências  legais  para  a

função.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação de Sérgio Rodrigues

Leonardo para compor o Conselho de Defesa Social.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Fred Costa, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 65/2012

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

n° 270/2012, publicada no “Diário do Legislativo” d e 13/7/2012, e em observância ao

que determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a redação dada

pela Emenda à Constituição nº 26, de 9/7/97, a indicação de Vilma Tomaz Ribeiro

para compor, pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais, o Conselho

de Defesa Social.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

A indicada demonstrou conhecimento sobre a temática pertinente ao desempenho

da função de Conselheira, suprindo ainda as demais exigências  legais requeridas

para a função.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  de  Vilma  Tomaz

Ribeiro para compor o Conselho de Defesa Social.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Fred Costa, relator - Maria Tereza Lara.
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 66/2012

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

n° 270/2012, publicada no “Diário do Legislativo” d e 13/7/2012, e em observância ao

que determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a redação dada

pela Emenda à Constituição nº 26, de 9/7/97, a indicação de Rogério Jorge de Aquino

e Silva para compor, pela Força Sindical, o Conselho de Defesa Social.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O indicado demonstrou conhecimento sobre a temática pertinente ao desempenho

da função de Conselheiro, suprindo ainda as demais exigências  legais requeridas

para a função.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação de Rogério Jorge de

Aquino e Silva para compor o Conselho de Defesa Social.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Fred Costa.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 67/2012

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

n° 270/2012, publicada no “Diário do Legislativo” d e 13/7/2012, e em observância ao

que determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a redação dada

pela  Emenda  à  Constituição  nº  26,  de  9/7/97,  a  indicação  de  Marcus  Vinícius

Gonçalves da Cruz para compor, pela Fundação João Pinheiro, e como especialista

de notória experiência no setor designado pelo Governador do Estado, o Conselho de

Defesa Social.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §
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1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O indicado demonstrou conhecimento sobre a temática pertinente ao desempenho

da função de Conselheiro, suprindo ainda as demais exigências  legais requeridas

para a função.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação de Marcus Vinícius

Gonçalves da Cruz para compor o Conselho de Defesa Social.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Fred Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.788/2012

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  a  entidade  Dynamis  Social,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 2.788/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

denominada  Dynamis  Social,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para o

desenvolvimento econômico e social dos segmentos menos favorecidos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  fomenta  o  esporte  profissional  e  amador,

especialmente o tênis; presta assistência social; promove a cultura e a conservação

do  patrimônio  histórico  e  artístico;  incentiva  a  educação,  a  profissionalização  e  a

inclusão digital de seus assistidos; realiza atividades em defesa da preservação do

meio ambiente e do desenvolvimento sustentável; combate a pobreza.
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Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  alterar  a  localização  da  sede  da  entidade  para  o

Município  de  Nova  Lima,  conforme  deliberação  de  sua  assembleia-geral  de

19/4/2012.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido  pela entidade Dynamis

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.788/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por  meio  do  Ofício  nº  19/2012,  o  Presidente  do  Tribunal  de Contas  do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar nº 27/2012, que

“modifica dispositivos  e acrescenta  o  art.  114-B na Lei  Complementar  nº  102,  de

17/1/2008”.

Publicado em 10/5/2012, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e

Justiça e de Administração Pública.

Preliminarmente, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição

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

proposição com a Emenda nº 1, que apresentou.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, do Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito da matéria.

Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar a Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras

providências.  As  modificações  visam,  nos  termos  da  exposição  de  motivos  que

acompanha a proposta, dar a denominação de Conselheiro Substituto aos titulares do

cargo de Auditor do Tribunal de Contas, bem como retirar do rol de atribuições desse
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cargo as atividades inerentes à emissão de pareceres.

Dessa forma, os arts. 1º e 2º do projeto promovem a substituição, no texto da lei,

das referências aos Auditores pela menção a Conselheiros Substitutos.

O art.  3º  do projeto,  por  sua vez,  suprime do parágrafo único do art.  17 da lei

complementar citada, que trata das férias dos Conselheiros e Auditores, a previsão de

que as férias do Auditor são as estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos do

Estado, remanescendo apenas a parte do dispositivo que dispõe que as férias do

Conselheiro  corresponderão,  quanto  à  duração,  às  que  a  Lei  Orgânica  da

Magistratura Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário, na forma em que

dispuser o Regimento Interno do Tribunal.

O  artigo  seguinte  altera  o  art.  27  da  lei  complementar,  de  modo  a  excluir  das

atribuições do Auditor ou Conselheiro Substituto a função de emitir parecer conclusivo

no processo de prestação de contas do Governador do Estado e, caso solicitado pelo

Relator, nos processos de consulta. A alteração seguinte, constante do art. 5º, decorre

desta  alteração  e  incide  sobre  o  inciso  XVIII  do  art.  35  da  lei.  Este  prevê  as

competências do Tribunal Pleno, entre as quais se encontra a de 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 (inciso  XVIII).  A

modificação proposta visa suprimir do inciso o termo Auditor, uma vez que o sorteio

de Auditor não mais se justifica em razão da retirada da competência para emissão

de parecer conclusivo no processo de prestação de contas do Governador do Estado.

A última alteração pretende inserir  o art.  114-B no bojo da lei.  Trata-se de uma

disposição  geral  que  visa  explicitar  que  as  menções  a  Conselheiro  Substituto

referem-se ao cargo de Auditor do Tribunal de Contas previsto na Constituição do

Estado.

De acordo com a exposição de motivos encaminhada com o projeto, “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 outros servidores do Estado de Minas Gerais, detentores de

cargo público com a denominação 'auditor', como, por exemplo, os Auditores Fiscais
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da Receita Estadual”.

Quanto à supressão de algumas atribuições do cargo de Auditor, é ressaltado na

exposição de motivos que, “considerando o 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”. No que se refere à modificação do dispositivo que cuida das férias dos

Auditores,  é  salientado  que  o  Auditor  do  Tribunal  de  Contas  possui  “status”  de

Conselheiro Substituto, não se justificando a equiparação de seu regime de férias ao

do servidor do Estado.

Dessa forma, as alterações pretendidas cuidam de normas relativas à estrutura e

organização  do  Tribunal  de  Contas,  visando  a  adequá-las  às  funções  previstas

constitucionalmente  para  os  Auditores  dos  Tribunais  de  Contas.  De  fato,  a

Constituição do Estado, em seu art. 79, § 1º, previu que “o Auditor tem os mesmos

impedimentos e garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada e, quando em

substituição a Conselheiro, os mesmos impedimentos e garantias deste”; e, em seu

art.  265,  que,  “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”.

Da leitura de tais dispositivos, conclui-se que a Constituição conferiu duas funções

ao Auditor: uma ordinária, que consiste na instrução de processos de fiscalização, e

outra,  extraordinária,  que  consiste  em  substituir  o  Conselheiro,  assumindo  suas

prerrogativas,  ambas diversas  daquelas  de  auditoria  realizada  por  servidores  que

compõem  os  serviços  auxiliares  do  Tribunal  de  Contas  ou  integram  carreiras  de

outros órgãos.

Assim,  o  projeto  torna  mais  claras  as  funções  dos  servidores  que  integram  a

estrutura dessa Corte, compatibilizando-as com os dispositivos constitucionais sobre

a matéria. Além disso, a reestruturação organizacional que ele promove permite que

as  funções  dos  Auditores  sejam  executadas  de  maneira  mais  eficiente,  dada  a

especialização necessária em face da natureza de cada cargo.

Por fim, ressaltamos que a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça faz-se necessária para adequação do texto à técnica legislativa.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

27/2012 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sargento Rodrigues -

Tiago Ulisses - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.527/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

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

Mensagem nº 318/2012, o projeto de lei em análise “dispõe sobre a transferência da

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds - para a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/10/12,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  ao  analisar  a matéria,  concluiu pela sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, nos termos

do art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende que a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds - seja transferida para a estrutura

orgânica da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej.

A proposição  propõe,  em  resumo:  a  criação  de  30  cargos  de  provimento  em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007,  destinados  à  Seej;  a  extinção de 30  cargos  de  DAD,  no  âmbito  da  Seds,

previstos no Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007; a alteração

do inciso XI do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe
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sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  administração  pública  do  Poder

Executivo do Estado; alterações no art. 183 da Lei Delegada nº 180, de 2011, com o

objetivo de incluir na estrutura da Seej, por subordinação administrativa, o Conselho

Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas;  a possibilidade de cessão de servidores que

estiverem em exercício na Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Seds, para a

Secretaria de Estado de Esporte e Juventude.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  o

Substitutivo  nº  1,  que  aprimorou  o  projeto,  adequando-o  à  técnica  legislativa  e

corrigindo imperfeições de ordem técnica. Entre as alterações propostas no referido

substitutivo, destaque-se a supressão dos dispositivos que cuidam da criação e da

extinção  de  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD -, de que trata o

art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, previstas nos arts. 2º a 5º do

projeto, de modo a estabelecer o quantitativo de cada cargo de DAD que está sendo

transferido da Seds para a Seej.

No  parecer,  a  referida  Comissão  ressaltou  ainda  que  o  Poder  Executivo

encaminhou  a  esta  Casa  Legislativa  ofício  informando  que  as  alterações  de

quantitativo  de  cargos  prevista  no  projeto  não  acarretam  aumento  de  despesa,

dispensando, dessa forma, o envio do relatório de impacto orçamentário-financeiro,

conforme estabelece a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada

Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça em muito aprimoraram o projeto e que os objetivos primordiais da proposição

vão ao encontro dos princípios constitucionais norteadores da administração pública,

notadamente o da eficiência, visto que promovem a reunião de atividades correlatas

no âmbito de um mesmo órgão.

Conforme destacou o Governador do Estado, na exposição de motivos do projeto, a

proposição  permitirá  “a  integração  de  áreas  afins,  viabilizando  um  trabalho  mais

produtivo e efetivo. Nesse sentido, o Governo fortalece o relacionamento institucional,

por  meio de ações de reinserção do jovem na sociedade,  e reforça a adoção de

políticas desportivas como ferramentas no combate ao uso e abuso de drogas”.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.527/2012

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Sargento Rodrigues - Tiago

Ulisses - Dalmo Ribeiro Silva - Pompílio Canavez - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de

Minas Gerais, e a Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM”.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nos 1, 2 e 7 a 10, retorna agora o projeto a

esta  Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

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 em epígrafe pretende modificar a lei que dispõe sobre o Estatuto

dos Militares  e a lei  que dispõe sobre o Instituto de  Previdência dos Militares  do

Estado de Minas Gerais. As alterações propostas visam aperfeiçoar a carreira dos

militares; instituir o “abono de permanência” para os militares que continuarem em

atividade depois  de cumpridas as  exigências para transferência para a reserva;  e

equilibrar as contas do regime de previdência e assistência social dos militares do

Estado.

Conforme justifica o Secretário Adjunto de Estado, na exposição de motivos que

acompanha  o  projeto,  "as  alterações  propostas  para  as  regras  de  promoção

atenderão  às  necessidades  dos  militares  estaduais,  possibilitando  correção  de

distorções e gerando maior satisfação da tropa",  além de preservarem "o  modelo

baseado no merecimento, essencial para a eficiência na prestação de serviços".

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da
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repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF, estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como

a criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão enviou a esta Casa ofício apresentando o impacto orçamentário-financeiro

decorrente da implementação das medidas constantes no projeto para os exercícios

de  2012,  2013,  2014  e  2015.  De  acordo  com  o  referido  ofício,  o  impacto

orçamentário-financeiro decorrente da implementação dos reajustes para o exercício

de 2012 será de R$42.582.343,02 (quarenta e dois milhões quinhentos e oitenta e

dois mil trezentos e quarenta e três reais e dois centavos). Para o ano de 2013 o

impacto será de R$83.972.735,21 (oitenta e três milhões novecentos e setenta e dois

mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos); para o ano de 2014 será

de  R$52.164.493,01  (cinquenta  e  dois  milhões  cento  e  sessenta  e  quatro  mil

quatrocentos e noventa e três reais e um centavo); e para o ano de 2015 será de

R$122.698.676,68  (cento  e  vinte  e  dois  milhões  seiscentos  e  noventa  e  oito  mil
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seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Em  sua  justificativa,  a  Secretária  afirmou  que  "os  valores  apurados  são

superestimados,  uma vez que se considerou a  existência  de  militares  aptos para

promoção sempre que houver disponibilidade de vaga" e que "os acréscimos à folha

de  pagamento  de  pessoal  do  poder  Executivo"  em  decorrência  das  propostas

contidas no  projeto  de lei  em análise "estão  em conformidade com os limites  de

despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, têm adequação

orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias". Informou, ainda, que o

aumento  de  despesas  gerado  pela  implementação  das  medidas  propostas  "não

afetará as metas de resultados fiscais e é compatível com as diretrizes para a política

remuneratória das carreiras do Poder Executivo estadual, previstas na Lei nº 19.973,

de  2011".  Visando,  ainda,  atender  ao  disposto  no  §  2º  do  art.  16  da  LRF,  foi

encaminhando a esta  Casa o detalhamento dos valores de impacto financeiro da

proposição.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  2º  quadrimestre  de  2012,

publicado no jornal “Minas Gerais - Diário do Executivo”, em 27/9/2012, as despesas

com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta para o exercício de 2012, o

valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a RCL publicada

no referido relatório.

Em relação ao exercício de 2013, adicionando-se o valor do impacto financeiro da

proposta ao valor previsto para as despesas com pessoal do Poder Executivo para

2013 pelo PL nº 3.471/2012, projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA -, o valor ainda

permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  prevista  no

mencionado  projeto  de  lei.  Para  o  exercício  de  2014  e  2015,  considerando-se,

respectivamente, o crescimento real anual de 6% e 5,5% previstos para o PIB pela

Lei  nº  20.373,  de  2012,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO -,  o  valor  ainda

permanece inferior ao limite prudencial.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,

da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento
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de remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização

em seu art. 14.

Além disso, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27

de  dezembro  de  2011,  que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos

financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,  conforme

previsto  no  art.  6º  da  referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumento ou reajuste de vencimentos e

proventos, entre outros.

Ressaltamos, ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Durante a discussão do projeto, foi apresentada pelo Deputado Sargento Rodrigues

proposta de emenda com o objetivo de estabelecer prazo para que os Comandos da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  e  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais

regulamentem em até 90 dias a jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei nº

5.301, de1969. Por considerar a proposta meritória , opinamos por acatá-la, na forma

da Emenda nº 1, que apresentamos.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 31/2012 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1 a

seguir redigida:

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  regulamentarão  em  até  90  dias,  a  contar  da

publicação desta lei, a jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei 5.301/69,

estipulando a carga horária mínima e máxima.".

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sargento Rodrigues -

Duarte Bechir.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 31/2012

(Redação do Vencido)

Altera  a Lei  n°s  5.301,  de 16 de  outubro  de  1969,  q ue contém o  Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que

dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais - IPSM.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

"Art. 6º-E - Para ingresso no Quadro de Oficias Capelães da Polícia Militar ou do

Corpo de Bombeiros  Militar  é exigida  conclusão de graduação em curso de nível

superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de ensino em vigor, em

área  do  conhecimento  compatível  com  a  função  de  assistência  religiosa  a  ser

exercida.

(...)

Art. 12 - (…)

Parágrafo  único  -  Nos  casos  de  nomeação  coletiva  mediante  concurso,  de

declaração de Aspirante-a-Oficial e de promoção a 3º-Sargento, a Cabo e a Soldado

de 1ª Classe, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida

no concurso ou curso.

Art. 13 - (...)

§ 1º - (...)

V - Oficiais Capelães da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOCPL-

PM/BM).

(...)

§ 14 - O ingresso no Quadro previsto no inciso V do § 1º dar-se-á no posto de 2º-

Tenente, após conclusão de estágio de adaptação, definido pela instituição militar,

observado o disposto no art. 5º desta lei, com exceção das exigências de que tratam

os seus incisos IV e VI.

§ 15 - Os militares que ingressarem no QOCPL-PM/BM poderão ser promovidos, na

ativa, até o posto de Capitão.
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(...)

Art. 137 - (...)

Parágrafo único - Quando se tratar de Oficial do QOS-PM/BM ou QOCPL-PM/BM, a

idade-limite de que trata este artigo será acrescida de cinco anos.".

Art. 2º - Os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 7º do art. 184 da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de

1969,  passam  a  vigorar  com a  seguinte  redação,  ficando  o  artigo  acrescido  dos

seguintes §§ 9º, 10 e 11:

“Art. 184 - (...)

§ 1º - A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do QO-PM/BM e

QOS-PM/BM será realizada nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Tenente-Coronel, no:

a) décimo-nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos Majores existentes na

turma;

b) vigésimo ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes na turma;

c) vigésimo primeiro ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes

na turma;

d) vigésimo segundo ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes

na turma;

e) vigésimo terceiro ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos Majores existentes

na turma;

II - ao posto de Major, no:

a) décimo quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos Capitães existentes na

turma;

b) décimo sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos Capitães existentes na

turma;

c) décimo sétimo ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos Capitães existentes na

turma;

III - ao posto de Capitão, no:

a) nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes na turma;

b)  décimo ano após o ano-base,  1/2 (um meio)  dos 1ºs-Tenentes existentes na

turma;
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IV - ao posto de 1º-Tenente, no:

a) terceiro ano após o ano-base,  1/2 (um meio) dos 2ºs-Tenentes existentes na

turma;

V - ao posto de 2º-Tenente, de acordo com a ordem de classificação intelectual,

observada a nota final de classificação no:

a) Curso de Formação para o QO-PM/BM;

b) Curso, estágio ou equivalente para o QOS-PM/BM.

§ 2º - A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do QOC-PM/BM e

QOE-PM/BM será realizada nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no:

a) nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes na turma;

b)  décimo ano após o ano-base,  1/2 (um meio)  dos 1ºs-Tenentes existentes na

turma;

II - ao posto de 1º-Tenente, no:

a) terceiro ano após o ano-base, 1/3 (um terço)  dos 2ºs-Tenentes existentes na

turma;

b)  quarto  ano  após  o  ano-base,  1/2  (um meio)  dos  2ºs-Tenentes  existentes  na

turma;

§ 3º - Os Oficiais serão promovidos por antiguidade, no QO-PM/BM e QOS-PM/BM,

nos seguintes períodos e frações:

I  -  ao  posto  de  Tenente-Coronel,  no  vigésimo quarto ano após o  ano-base,  os

Majores remanescentes da turma;

II  -  ao  posto  de  Major,  no  décimo  oitavo  ano  após  o  ano-base,  os  Capitães

remanescentes da turma;

III - ao posto de Capitão, no décimo primeiro ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes

remanescentes da turma;

IV -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  quarto  ano  após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.

§  4º  -  Os  Oficiais  serão promovidos  por  antiguidade,  no  QOC-PM/BM e  QOE-

PM/BM, nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no décimo primeiro ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes
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remanescentes da turma;

III  -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  quinto  ano após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.

(...)

§ 7º - Havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em lei, o

Alto-Comando,  órgão  colegiado  composto  por  Oficiais  do  último  posto  da  ativa,

poderá alterar os períodos e as frações previstas neste artigo.

(...)

§ 9º - A promoção, pelo critério de merecimento, para os Oficiais do QOCPL-PM/BM

será realizada nos seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no:

a) décimo quinto ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma;

b) décimo sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 1ºs-Tenentes existentes

na turma.

II - ao posto de 1º-Tenente, no:

a)  quinto  ano após  o  ano-base,  1/3  (um  terço)  dos  2ºs-Tenentes  existentes  na

turma;

b) sexto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Tenentes existentes na turma.

§  10  -  Os  Oficiais  serão  promovidos  por  antiguidade,  no  QOCPL-PM/BM,  nos

seguintes períodos e frações:

I - ao posto de Capitão, no décimo sétimo ano após o ano-base, os 1ºs-Tenentes

remanescentes da turma;

II  -  ao  posto  de  1º-Tenente,  no  sétimo  ano  após  o  ano-base,  os  2ºs-Tenentes

remanescentes da turma.

§ 11 - Para fins de promoção dos Oficiais do QOCPL-PM/BM, considera-se ano-

base o da promoção ao posto de 2º-Tenente, observado o disposto nos arts. 186, 187

e 203.”.

Art. 3º - As alíneas “b” e “c” do inciso VII do "caput" e o inciso IV do § 4º do art. 186

da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo

acrescido do seguinte § 10:
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“Art. 186 - (...)

§ 4º - (...)

IV - Major: um ano;

(...)

VII - (...)

b)  Curso  de  Especialização  em  Segurança  Pública  -  Cesp  -  ou  Mestrado,  ou

equivalente, no Corpo de Bombeiros Militar, para promoção ao posto de Major do QO-

PM/BM;

c) Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública - Cegesp

- ou Mestrado, ou Doutorado, ou equivalente, no Corpo de Bombeiros Militar, para

promoção ao posto de Coronel do QO-PM/BM.

(...)

§ 10 - O Mestrado e o Doutorado previstos nas alíneas “b” e “c” do inciso VII serão

computados  como  requisito  de  promoção  quando  oferecido  ou  autorizado  pela

respectiva instituição militar estadual.”.

Art. 4º - Os arts. 190 e 216 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar acrescidos

dos seguintes §§ 2ºs, passando os respectivos parágrafos únicos a vigorar como §§

1ºs:

"Art. 190 - (…)

§  2º  -  Ao  oficial  promovido  por  ato  de  bravura  será  atribuída  nota  mínima  de

aprovação em curso exigido para promoção ao posto.

(...)

Art. 216 - (…)

§  2º  -  À  praça  promovida  por  ato  de  bravura  será  atribuída  nota  mínima  de

aprovação em curso exigido para promoção ao posto.".

Art. 5º - O parágrafo único do art. 204 da Lei nº 5.301, de 1969, fica renumerado

como § 1º, acrescentando-se ao artigo § 2º com a seguinte redação:

“§ 1º - (...)

§ 2º - O Oficial que tenha completado as exigências para transferência voluntária

para a reserva estabelecidas no "caput", e que opte por permanecer em atividade,

fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor de 1/3 (um terço) de seus
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vencimentos.”.

Art. 6º - O inciso III do art. 210 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 210 - (...)

III - três anos na graduação de 1º Sargento.”.

Art. 7º - Os §§ 2º, 3º e 5º do art. 213 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 213 - (...)

§  2º  -  As  praças  serão promovidas  por  merecimento  nos  seguintes  períodos  e

frações:

I - à graduação de Subtenente, no:

a) décimo nono ano após o ano-base, 1/3 (um terço) dos 1ºs-Sargentos existentes

na turma;

b) vigésimo ano após o ano-base, 1/4 (um quarto) dos 1ºs-Sargentos existentes na

turma;

c)  vigésimo primeiro  ano  após  o  ano-base,  1/4  (um  quarto)  dos  1ºs-Sargentos

existentes na turma;

d)  vigésimo segundo ano  após  o  ano-base,  1/4  (um  quarto)  dos  1ºs-Sargentos

existentes na turma;

e)  vigésimo  terceiro  ano  após  o  ano-base,  1/4  (um  quarto)  dos  1ºs-Sargentos

existentes na turma;

II - à graduação de 1º-Sargento, no:

a)  décimo  terceiro  ano  após  o  ano-base,  1/3  (um  terço)  dos  2ºs-Sargentos

existentes na turma;

b) décimo quarto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Sargentos existentes

na turma;

c) décimo quinto ano após o ano-base, 1/2 (um meio) dos 2ºs-Sargentos existentes

na turma;

III - à graduação de 2º-Sargento, no:

a)  quinto ano após o ano-base,  1/3 (um terço) dos 3ºs-Sargentos existentes na

turma;
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b)  sexto  ano após  o  ano-base,  1/2  (um  meio)  dos  3ºs-Sargentos existentes  na

turma;

§  3º  -  As  praças  serão  promovidas  por  antiguidade  nos  seguintes  períodos  e

frações:

I - à graduação de Subtenente, no vigésimo quarto ano após o ano-base, os 1ºs-

Sargentos remanescentes da turma;

II - à graduação de 1º-Sargento, no décimo sexto ano após o ano-base, os 2ºs-

Sargentos remanescentes da turma;

III - à graduação de 2º-Sargento, no sétimo ano após o ano-base, os 3ºs-Sargentos

remanescentes da turma;

(...)

§ 5º - Havendo necessidade de adequar o efetivo existente ao previsto em lei, o

Alto-Comando,  órgão  colegiado  composto  por  Oficiais  do  último  posto  da  ativa,

poderá alterar os períodos e as frações previstas neste artigo.”.

Art. 8º - O "caput" e o § 4º do art. 214 da Lei nº 5.301, de 1969, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado de 1ª Classe que

tenha, no mínimo, oito anos de efetivo serviço e ao Cabo que tenha, no mínimo, oito

anos de efetivo serviço na mesma graduação, observado o previsto nos incisos I, II e

IV do "caput" do art. 186, nos arts. 187, 194, 198 e nos incisos I a VII e IX do "caput" e

nos parágrafos do art. 203.

(...)

§  4º  -  O  Cabo  que  não  obtiver  aproveitamento  satisfatório  no  curso,  somente

poderá ser convocado para novo curso um ano após o término do primeiro, e o Cabo

que desistir  do curso após seu início,  sem motivo justificado, somente poderá ser

convocado para novo curso dois anos após o término do primeiro.".

Art. 9º - O título da Seção VII do Capítulo II da Lei nº 5.301, de 1969, passa a ser

“Da Promoção por Ato de Bravura ou por Invalidez” .

Art.  10 -  O art.  217 da Lei  nº  5.301, de 1969,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  217  -  A praça  que  tenha  sofrido,  no  cumprimento  de  suas  funções  e  no
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exercício da atividade policial militar ou bombeiro militar, lesões que a torne inválida

permanentemente, será promovida por invalidez, independentemente de vaga e data

própria.

Parágrafo único - O ato de promoção por invalidez retroage, para todos os fins e

efeitos legais, à data do fato ou do laudo médico declaratório da invalidez, quando a

primeira não puder ser determinada.”.

Art. 11 - O art. 220 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido de parágrafo único com

a seguinte redação:

“Art. 220 - (...)

Parágrafo único - A praça que tenha completado as exigências para transferência

voluntária para a reserva, estabelecidas no "caput", e que opte por permanecer em

atividade, fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor de 1/3 (um terço) de

seus vencimentos.”.

Art. 12 - O art. 4º da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º - O custeio dos benefícios e serviços previstos nesta lei será mantido por

meio  de  contribuições  dos  segurados  e  do  Estado,  fixadas  em  percentual  do

estipêndio de contribuição.

§ 1º - A contribuição a que se refere o "caput" é fixada:

I - para o segurado, em 8% (oito por cento);

II - para o Estado, em 20% (vinte por cento).

(...)

Art. 13 - O Estado destinará, dos 20% (vinte por cento) da contribuição patronal a

que se refere o inciso II do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 1990, 4% (quatro por

cento) para custeio dos proventos dos militares da reserva e reformados.

Parágrafo único - No ano de 2012, o Estado destinará, dos 20% (vinte por cento) da

contribuição patronal a que se refere o inciso II do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.366, de

1990, 14% (catorze por cento) para custeio dos proventos dos militares da reserva e

reformados.

Art.  14  -  Eventuais  insuficiências  financeiras  necessárias  à  complementação do
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pagamento dos benefícios de que trata a Lei nº 10.366, de 1990, serão asseguradas

pelo Tesouro Estadual.

Art. 15 - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, no prazo de um ano, contado a partir da data de publicação desta lei

complementar, projeto de lei complementar para reformulação do regime próprio de

previdência e assistência dos militares do Estado.

Parágrafo único - Até a efetiva reformulação do plano de assistência de que trata o

"caput", o Tesouro Estadual assegurará ao Fundo de Apoio Habitacional aos Militares

do Estado de Minas Gerais - FAHMEMG -, a que se refere a Lei nº 17.949, de 22 de

dezembro de 2008,  recursos em valor correspondente à diferença apurada com a

aplicação da alíquota prevista no parágrafo único do art. 13 e a referida no "caput" do

mesmo artigo, distribuídos em quatro parcelas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Art. 16 - O prazo previsto no “caput” do art. 214 da Lei nº 5.301, de 1969, com a

redação dada por esta lei complementar, valerá a partir de 1º de janeiro de 2015.

Parágrafo único -  O prazo  mínimo para concessão de promoção por  tempo de

serviço ao Soldado de 1ª Classe será de nove anos de efetivo exercício e ao Cabo

será  de  nove  anos  de  efetivo  exercício  na  mesma  graduação  no  período

compreendido entre a data de publicação desta lei complementar e 31 de dezembro

de 2014.

Art. 17 - Fica revogado o art. 238 da Lei nº 5.301, de 1969.

Art.  18  -  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

observado o disposto no art. 16, retroagindo seus efeitos, no que se refere aos arts.

12 e 13, a 1º de janeiro de 2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe fixa a data-

base e o percentual relativo ao ano de 2012 para a revisão anual dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Aprovado  em  1º  turno  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, retorna, agora, a esta Comissão, para receber parecer para o
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2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva fixar o dia 1º de maio como data-base para revisão

dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Ministério  Público  do  Estado  de

Minas Gerais. Ele propõe, também, a revisão do valor dos multiplicadores a que se

refere o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, reajustando-os

em 5,1%, a partir de 1º/5/2012.

Por  meio do Ofício nº  4/2012,  que encaminha o projeto,  o Procurador-Geral  de

Justiça informou que a proposição visa cumprir o art. 37, inciso X, da Constituição da

República e atender a determinação constante da Resolução do CNMP nº 53, de 11

de maio de 2010, que disciplina a revisão geral anual. Segundo ele, o índice adotado,

de 5,1%, representa “o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -

apurado no período de maio de 2011 a abril de 2012, conforme divulgação constante

do  sítio  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE”.  No  ofício,  foi

informado, ainda, “que o Ministério Público se encontra rigorosamente adequado à

Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive em se considerando o impacto orçamentário

decorrente da revisão geral anual proposta”.

No que compete a esta Comissão analisar, entendemos que a implementação da

medida proposta implica aumento de despesas com pessoal para o erário, estando,

portanto,  condicionada  aos  limites  constitucionais  e  legais.  A  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, define a despesa

total com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece limitações para tais

gastos.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira - Siafi  -,  as despesas com pessoal do Ministério Público

Estadual, considerando abril como mês de referência, estão dentro dos limites legais.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta original para o exercício

de 2012, o valor  ainda permanece inferior  ao limite prudencial,  considerando-se a

projeção da receita corrente líquida para o exercício de 2012 efetuada pela Secretaria



1936
____________________________________________________________________________

de Estado da Fazenda - SEF.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da

Constituição  da  República,  que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou

aumento  de  remuneração  a  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.331/2012, no

2° turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Duarte Bechir - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.

PROJETO DE LEI Nº 3.331/2012

(Redação do Vencido)

Fixa a data-base e o percentual, relativo ao ano de 2012, para revisão anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O valor dos multiplicadores a que se refere o item IV.2 do Anexo IV da Lei

nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos dos servidores do Ministério Público, modificado pela Lei nº

18.800, de 31 de março de 2010, fica reajustado, a partir de 1º de maio de 2012, em

5,1% (cinco  vírgula  um por  cento),  nos termos do art.  37,  X,  da  Constituição da

República.

Parágrafo  único  -  O  disposto  nesta  lei  não  se  aplica  ao  servidor  inativo  cujos

proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3° e  17  do  art.  40  da

Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "fixa o efetivo da

Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  PMMG  -  e  o  efetivo  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015".

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta Comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Durante  a  discussão  do  parecer,  em  reunião  realizada  no  dia  28/11/2012,  foi

acatada  sugestão  de  emenda  do  Deputado  Lafayette  Andrada,  dando  ensejo  à

apresentação  de  nova  redação  do  parecer,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  138  do

Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição tem por escopo fixar o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais - PMMG - em 51.669 militares e o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais - CBMMG - em 7.999 militares, até o ano de 2015, distribuídos nos

cargos  de  Oficiais  e  Praças,  conforme os  quadros  constantes  nos  anexos  que a

acompanham.

Conforme  justifica  o  Governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha o projeto, a proposição "tem a finalidade de fixar a distribuição do quadro

de efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, tendo em vista que a Lei

nº 19.987, de 28 de dezembro de 2011, fixou esses quadros apenas para o ano de

2011". O Governador do Estado destacou, ainda, que "o número total do efetivo não

será alterado, mantendo-se o quantitativo de 51.669 na PMMG e 7.999 no CBMMG".

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a Secretaria  de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  encaminhou  o  OF.GAB.SEC.  nº

585/2012,  que informa o impacto financeiro para os  anos de 2012,  2013, 2014 e
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2015, decorrente do Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, que propõe alterações

no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais em tramitação nesta Casa. Em

relação ao Projeto de Lei nº 3.521/2012, em exame, a Seplag informa que a nova

distribuição  das  vagas  somente  terá  reflexo  sobre  a  folha  de  pagamento  após  a

concessão de promoções, cujo impacto já está considerado nos valores pertinentes

ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2012, porquanto foram superestimados, uma

vez que se considerou a existência de militares aptos para promoção sempre que

houver disponibilidade de vaga.

Assim,  destacamos  que  a  proposição  original  e  a  emenda  apresentada  pela

Comissão de Constituição e Justiça não criam vagas, apenas alteram a distribuição

das vagas no quadro dos efetivos da PMMG e do CBMMG. O acesso às vagas só é

possível  de  acordo  com  as  regras  de  promoção  estabelecidas  no  Estatuto  dos

Militares,  devendo  as  alterações  realizadas  nessas  regras  vir  acompanhadas  do

impacto orçamentário-financeiro. Considerando que tal impacto acompanha o Projeto

de Lei Complementar nº 31/2012 em tramitação nesta Casa, entendemos que não

existe óbice à continuidade da tramitação da proposição em exame.

Por derradeiro, apresentamos, ao final deste parecer a Emenda nº 1 ao vencido,

para  adequar  o  quantitativo  de  “Soldado”  previsto  no  quadro  2.6  do  Anexo  I  do

vencido à alteração encaminhada na emenda do Governador do Estado que cria o

quadro de oficiais capelães.

Acatamos a  sugestão de emenda do Deputado Lafayette  Andrada  na  forma da

Emenda nº 2, apresentada na conclusão deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.521/2012 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nos1 e 2, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se  ao  Anexo  I  do  vencido  o  seguinte  quadro,  renumerando-se  os

demais, e altere-se o quantitativo de “Soldado” previsto no quadro 2.6 do referido

anexo, que passa a ser de 21.455, 20.565, 20330 e 18.010, respectivamente para os

anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.
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2.5 - EFETIVO PREVISTO POR POSTOS DO QOCPL

* - O quadro contendo o Efetivo Previsto por Postos do QOCPL foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. - O efetivo dos diversos postos e graduações previstos nos anexos desta lei

poderá ser aumentado ou diminuído em até 20% (vinte por cento), por regulamento,

para atender às necessidades de segurança pública e de defesa social, respeitados

os limites fixados nos arts. 1º e 4º desta lei.”.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2012.

Tiago Ulisses, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sargento Rodrigues - Lafayette

de Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.521/2012

(Redação do Vencido)

Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e o efetivo do

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - até o ano de 2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O efetivo da Polícia Militar do Estado de  Minas Gerais - PMMG - fica fixado

em 51.669 (cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove) militares até o ano de

2015, distribuídos nos cargos de Oficiais e Praças, conforme os quadros constantes

no Anexo I desta lei.

Art.  2° - A distribuição e o detalhamento do efetiv o nas unidades da PMMG, no

Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  no  Gabinete  Militar  do

Governador serão estabelecidos no Quadro de Organização e Distribuição - QOD -,

aprovado por meio de resolução do Comandante-Geral.

Art.  3° -  O  número  de militares  do  sexo feminino  no s  Quadros  de  Oficiais,  de

Oficiais Complementares e de Praças da PMMG será de até 10% (dez por cento) do

efetivo previsto, não havendo limite para os demais quadros.

Art. 4° - O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar d e Minas Gerais - CBMMG - fica

fixado em 7.999 (sete mil novecentos e noventa e nove) militares até o ano de 2015,

distribuídos nos cargos de Oficiais  e Praças,  conforme os quadros constantes no
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Anexo II desta lei.

Art. 5° - A distribuição e o detalhamento do efetiv o nas unidades do CBMMG, no

Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  Gabinete  Militar  do

Governador  do  Estado,  no  Gabinete  do  Vice-Governador  do  Estado,  na

Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  e  em  outros  órgãos  do  Estado  serão

estabelecidos no QOD, aprovado por meio de resolução do Comandante-Geral.

Art.  6° -  O número de militares do sexo feminino no s Quadros de Oficiais e de

Praças do CBMMG será de até 10% (dez por cento) do efetivo previsto, não havendo

limite para os demais quadros.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo da PMMG

1 - Total do efetivo previsto da PMMG por quadro

* -  O total do efetivo previsto da PMMG por  quadro foi  publicado no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2012.

2 - Efetivo dos quadros da PMMG por postos ou graduação

2.1 - Efetivo previsto por postos do QO-PM

* -  O total do efetivo previsto por  postos do QO-PM foi  publicado no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2012.

2.2 - Efetivo previsto por postos do QOC-PM

* - O total do efetivo previsto por postos do QOC-PM foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2012.

2.3 - Efetivo previsto por postos do QOS-PM

* - O total do efetivo previsto por postos do QOS-PM foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2012.

2.4 - Efetivo previsto por postos do QOE-PM

* - O total do efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2012.

2.5 - Efetivo previsto por graduação do QP-PM
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* - O total do efetivo previsto por graduação do QP-PM foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2012.

2.6 - Efetivo previsto por graduação do QPE-PM

* - O total do efetivo previsto por graduação do QPE-PM foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 30.11.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2012)

Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo do CBMMG

1 - Total do efetivo do CBMMG por quadro

* - O quadro contendo o total do efetivo do CBMMG por quadro foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.

2 - Efetivo dos quadros do CBMMG por postos e graduações

2.1 - Distribuição do efetivo por postos do QO-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QO-BM foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.

2.2 - Distribuição do efetivo por postos do QOC-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QOC-BM foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.

2.3 - Distribuição do efetivo por postos do QOS-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QOS-BM foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.

2.4 - Distribuição do efetivo por postos do QOE-BM

* - O quadro contendo a distribuição do efetivo por postos do QOE-BM foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.

2.5 - Distribuição do efetivo por graduações do QP-BM

*  -  O  quadro  contendo  a  distribuição  do  efetivo  por  graduações  do  QP-BM foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.

2.6 - Distribuição do efetivo por graduações do QPE-BM

* -  O quadro contendo a distribuição do efetivo por graduações do QPE-BM foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 30.11.2012.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.117/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.117/2011,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Antônio  Dias  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.117/2011

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Antônio Dias o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Antônio Dias área de 15.832,023m2

(quinze mil  oitocentos e trinta e dois vírgula zero vinte e três  metros  quadrados),

conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrada do imóvel com área de

36.000m2 (trinta e seis mil metros quadrados), situado nas localidades denominadas

Bananal e Gandra, naquele Município, registrado sob o n° 4.421, a fls. 280 do Livro 3-

E, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Antônio Dias.

Parágrafo  único  -  A área  a  ser  doada  a  que  se  refere  o  “caput”  destina-se  à

realização de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2° - A área a ser doada de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-

MG 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.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2012.

Gilberto Abramo, Presidente - Ana Maria Resende, relator - Luiz Henrique.
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ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo do ponto P1, definido pela

cerca de arame que cruza o Ribeirão Severo e definido pela coordenada plana UTM

7.828.488,793m  Norte  e  727.237,276m  Leste,  deste  seguindo  com  distância  de

27,550m  e  azimute  plano  de  113°21'06”  chega-se  ao  p onto  P2,  seguindo  com

distância de 12,221m e azimute plano de 86°20'26” c hega-se ao ponto P3, seguindo

com distância de 5,805m e azimute plano de 131°01'5 8” chega ao ponto P4, seguindo

com distância de 39,946m e azimute plano 109°06'44”  chega ao ponto P5, seguindo

com distância de 24,582m e azimute plano de 91°18'5 3” chega ao ponto P6, seguindo

com  distância  de  24,469m  e  azimute  plano  de  140°13' 40”  chega  ao  ponto  P7,

seguindo com distância de 28,309m e azimute plano de 153°00'08” chega ao ponto

P8, seguindo com distância de 15,225m e azimute plano de 157°32'48” chega ao

ponto P9, seguindo com distância de 6,365m e azimute plano de 191°41'03” chega ao

ponto P10, seguindo com distância de 17,039m e azimute plano de 210°57'54” chega

ao ponto P11, seguindo com distância de 11,395m e azimute plano de 188°51'17”

chega  ao  ponto  P12,  seguindo  com  distância  de  7,267m  e  azimute  plano  de

228°09'06” chega ao ponto P13, seguindo com distânc ia de 12,908m e azimute plano

de 219°44'41” chega ao ponto P14, seguindo com dist ância de 21,433m e azimute

plano de 232°00'20”  chega ao ponto  P15,  seguindo co m distância  de 18,204m e

azimute  plano  de  269°39'25”  chega  ao  ponto  P16,  seg uindo  com  distância  de

86,971m e azimute plano de 279°34'26” chega ao pont o P17, seguindo com distância

de  45,444m  e  azimute  plano  de  348°01'59”  chega  ao  p onto  P18,  seguindo  com

distância de 24,730m e azimute plano de 75°11'25” c hega ao ponto P19, seguindo

com  distância  de  28,539m  e  azimute  plano  de  352°11' 10”  chega  ao  ponto  P20,

seguindo com distância de 9,734m e azimute plano de 343°38'41” chega ao ponto

P21, seguindo com distância de 23,089m e azimute plano de 336°45'50” chega ao

ponto P22, seguindo com distância de 23,612m e azimute plano de 22°34'53” chega

ao ponto P1, ponto inicial  da descrição deste perímetro,  perfazendo uma área de

15.832,023m² (quinze mil oitocentos e trinta e dois vírgula zero vinte e três metros

quadrados).
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adalclever Lopes – 416 – 480 – 745 – 814 – 1896 

Adelmo Carneiro Leão – 231 – 969 – 982 – 1491 

Alencar da Silveira Jr. - 440 – 824 – 946 – 989 – 990 – 993 – 994 – 1319 – 1539 –

1709 

Ana Maria Resende – 416

André Quintão – 781 – 786 – 787 – 790 – 793 – 794 – 815 – 833 – 956 – 963 – 1001

– 1002 – 1322 

Anselmo José Domingos – 416 

Antônio Carlos Arantes – 286 – 288 – 416 – 426 – 572 – 1412 – 1867 

Antônio Júlio – 801 – 967 – 970 – 972 – 975 – 977 – 980 – 982 

Arlen Santiago – 1570 

Bonifácio Mourão – 145 – 416 – 578 – 828 – 971 – 1854 – 1899 

Bosco – 230 – 232 – 286 – 442 – 943 – 1491 – 1597 – 1877 – 1884 

Carlin Moura – 288 – 416 – 1718 – 1849 

Carlos Henrique – 135 – 416 – 1330 
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Carlos Mosconi – 478 – 1533 – 1535 – 1722 – 1851 – 1854 – 1856 

Carlos Pimenta –  125 – 126 – 128 – 409 – 458 – 816 – 836 – 1543 – 1727 

Celinho do Sinttrocel – 62 – 65 – 66 – 121 – 124 – 128 – 287 – 443 – 1330 – 1606 –

1714 – 1716 

Célio Moreira – 1591 – 1868 

Dalmo Ribeiro Silva – 237 – 286 – 288 – 416 – 579 – 940 – 1491 – 1716 – 1726 –

1835 – 1845 

Délio Malheiros – 287 – 416 – 801 – 803 – 1567 – 1580 – 1586 – 1728 

Dilzon Melo – 1319 – 1485 – 1709 – 1742 – 1751 

Dinis Pinheiro – 939 – 1319 – 1329 – 1709 

Doutor Viana – 572

Doutor Wilson Batista – 436 – 821 – 1546 – 1855 – 1856 

Duarte Bechir – 67 – 232 – 287 – 288 – 416 – 572 – 577 – 654 – 831 – 1330 – 1511

– 1514 – 1518 – 1594 – 1752 – 1848 – 1858 

Duilio de Castro – 432 – 544 – 545 – 932 – 1346 

Durval Ângelo – 429

Elismar Prado – 142 – 146 – 416 – 451 – 462 – 759 – 779 – 806 – 835 – 960 – 996 –
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1737 – 1760 – 1761 – 1764 – 1765 – 1881 

Fabiano Tolentino – 237 – 546 – 572 – 730 – 1541 – 1542 

Fábio Cherem – 934

Fred Costa – 416 – 439 – 443 – 838 – 935 – 936 – 980 – 1758 – 1858 

Gilberto Abramo – 61 – 967 – 984 – 1327 – 1334 – 1587 – 1590 – 1593 – 1594 –

1597 – 1845 – 1848 – 1857 – 1858 – 1860 – 1861 – 1865 

Glaycon Franco – 416 – 1491 – 1853 

Gustavo Corrêa – 769 – 770 – 1589 

Gustavo Valadares – 799 – 1730 – 1735 – 1736 – 1867 

Hélio Gomes – 65 – 416 

Hely Tarqüínio – 237 – 408 – 1858 

Inácio Franco – 416

Ivair Nogueira – 542 – 544 – 1896 

Jayro Lessa – 416 – 443 – 805 – 1845 

João Leite – 416 – 578 – 826 – 976 – 1494 – 1496 – 1497 – 1502 – 1506 – 1510 –

1558 – 1559 – 1562 – 1563 – 1568 – 1572 – 1735 
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João Vítor Xavier – 133 – 416 – 427 – 428 – 534 – 575 – 1509 – 1581 

Lafayette de Andrada – 71 – 73 – 127 – 236 – 409 – 433 – 480 – 574 – 772 – 933 –

965 – 966 – 984 – 988 

Leonardo Moreira – 420 – 422 – 423 – 424 

Liza Prado – 229 – 233 – 287 – 288 – 289 – 443 – 1330 – 1344 – 1494 – 1495 –

1497 – 1498 – 1720 – 1835 – 1845 

Luiz Henrique – 727 – 940 

Luiz Humberto Carneiro – 932 – 1843 

Luzia Ferreira – 416 – 1345 – 1491 – 1593 – 1716 – 1725 

Maria Tereza Lara – 129 – 139 – 766 – 785 – 941 – 944 – 952 – 993 – 1525 – 1526 –

1553 – 1556 – 1557 – 1875 – 1896 

Marques Abreu – 67 – 286 – 287 – 416 

Neider Moreira – 409 – 1894 

Neilando Pimenta – 416 – 434 – 1715 

Paulo Guedes – 136 – 140 – 149 – 150 – 959 – 962 – 963 – 978 – 1536 – 1733 –

1736 – 1737 – 1842 

Paulo Lamac – 1577 
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Pinduca Ferreira – 803 

Pompílio Canavez – 453 – 456 – 457 – 481 – 791 – 802 – 815 – 957 – 999 – 1000 –

1522 – 1526 – 1527 – 1530 – 1533 – 1535 – 1539 – 1540 – 1541 

Rogério Correia – 71 – 130 – 416 – 447 – 451 – 452 – 473 – 476 – 572 – 652 – 742

– 745 – 761 – 772 – 787 – 799 – 800 – 803 – 954 – 957 – 958 – 973 – 989 – 990 –

993 – 994 – 996 – 997 – 1000 – 1002 – 1003 – 1005 – 1328 – 1492 – 1495 – 1496 –

1497 – 1513 – 1516 – 1519 – 1528 – 1530 – 1541 – 1542 – 1545 – 1547 – 1555 –

1556 – 1557 – 1575 – 1584 – 1587 – 1723 – 1736 – 1737 – 1738 – 1743 – 1746 –

1751 – 1756 – 1759 – 1761 – 1762 – 1765 – 1766 – 1767 – 1861 – 1870 – 1877 –

1879 – 1883 – 1885 – 1889 – 1893 – 1896 – 1898 

Romel Anízio – 416 – 572 

Rômulo Veneroso – 66 – 67 – 1489 – 1845 

Rômulo Viegas – 64 – 235 – 829 – 939 – 1502 – 1503 – 1559 – 1560 – 1562 – 1727 

Rosângela Reis – 288 – 416 – 937 

Sargento Rodrigues – 228 – 408 – 409 – 416 – 950 – 953 – 1338 – 1339 – 1719 –

1869 

Sávio Souza Cruz – 73 – 140 – 265 – 416 – 761 – 766 – 771 – 772 – 774 – 776 –

777 – 778 – 779 – 781 – 799 – 804 – 805 – 806 – 958 – 987 – 1331 – 1858 – 1864 –

1891 – 1896 

Sebastião Costa – 63 – 806 
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Tadeu Martins Leite – 131 – 133 – 135 – 147 – 149 – 186 – 265 – 1715 – 1842 –

1845 – 1896 

Tenente Lúcio – 416 – 806 

Tiago Ulisses – 408 

Ulysses Gomes – 439 – 456 – 467 – 1572 – 1581 – 1587 

Vanderlei Miranda – 1896 

Zé Maia – 775 – 777 – 778 – 779 – 793 – 986 

Acordo de Líderes  – 323 – 471 

Comissão Conjunta –  187 – 191 – 270 – 654 - 667

Comissão de Administração Pública – 102 – 167 – 290 – 572 – 657 – 865 – 874 –

1012 – 1263 – 1266 – 1275 – 1456 – 1460 – 1607 – 1672 – 1776 – 1781 – 1815 –

1911 – 1917 – 1920 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 272 – 664 – 1717 – 1769 –

1770 – 1847 – 1848 – 1900 

Comissão de Constituição e Justiça – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 87 – 88 – 89 – 90 –

91 – 94 – 96 – 100 – 175 – 177 – 190 – 213 – 214 – 215 – 218 – 220 – 248 – 365 –

372 – 373 – 374 – 375 – 377 – 381 – 385 – 386 – 390 – 394 – 660 – 669 – 675 – 679

– 684 – 686 – 689 – 692 – 843 – 851 – 854 – 855 – 862 – 881 – 907 – 909 – 1241 –

1247 – 1249 – 1255 – 1264 – 1273 – 1651 – 1662 – 1663 – 1664 – 1665 -  1666 –

1667 – 1670 – 1684 – 1687 – 1694 – 1700 – 1793 – 1846 
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Comissão de Cultura – 304 – 445 – 1451 – 1472 – 1607 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 189 – 379 – 383 – 662 –

1649 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defic iência – 252 – 267 – 1448

– 1902 

Comissão de Direitos Humanos – 176 – 274 – 281 – 444 – 446 – 572 – 940 – 1011

– 1014 – 1454 – 1601 – 1607 – 1656 – 1716 – 1717 – 1778 – 1787 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 81 – 168 – 181 – 182 – 239 – 277

– 284 – 285 – 445 – 1448 – 1774 – 1903 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 77 – 289 – 1768 – 1784 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  – 65 – 107 – 111 – 170 –

179 – 180 – 243 – 246 – 255 – 261 – 276 – 324 – 328 – 331 – 334 – 337 – 341 – 343

– 346 – 349 – 351 – 354 – 356 – 359 – 362 – 366 – 397 – 401 – 404 – 443 – 488 –

489 – 491 – 493 – 494 – 496 – 499 – 500 – 501 – 503 – 506 – 516 – 536 – 537 – 538

– 539 – 540 – 541 – 542 – 665 – 668 – 677 – 842 – 845 – 846 – 852 – 877 – 912 –

916 – 917 – 919 – 920 – 921 – 923 – 1017 – 1258 – 1329 – 1458 – 1465 – 1467 –

1470 – 1475 – 1604 – 1627 – 1628 – 1631 – 1633 –  1635 –   1637 – 1638 – 1640 –

1642 – 1643 – 1645 – 1656 – 1659 – 1669 – 1675 – 1691 – 1703 – 1777 – 1779 –

1785 – 1817 – 1844 – 1845 – 1910 – 1922 – 1934 – 1937

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável – 444 – 672 – 1005

– 1653

Comissão de Minas e Energia – 173 – 1008 
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Comissão de Participação Popular – 68 – 74 – 1600 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial  – 676 – 850 – 1447 – 1463 –

1464 – 1600 – 1716 – 1904 

Comissão de Redação – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 519 – 520 – 521 – 522 – 523

– 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 530 – 717 – 718 – 719 – 720 – 721 – 722 –

723 – 724 – 840 – 844 – 925 – 926 – 927 – 1279 – 1280 – 1281 – 1291 – 1292 –

1293 – 1294 – 1295 – 1296 – 1297 – 1298 – 1299 – 1300 – 1301 – 1302 – 1304 –

1305 – 1306 – 1314 – 1315 – 1317 – 1451 – 1459 – 1481 – 1482 – 1483 – 1484 –

1705 – 1706 – 1707 – 1708 – 1777 – 1780 – 1818 – 1819 – 1820 – 1821 – 1822 –

1823 – 1824 – 1825 – 1826 – 1827 – 1829 – 1830 – 1831 – 1832 – 1833 – 1834 –

1942 

Comissão de Saúde – 67 – 241 – 258 – 270 – 278 – 483 – 663 – 671 – 1016 – 1248

– 1772 – 1773 

Comissão de Segurança Pública – 74 – 237 – 289 – 290 – 444 – 445 – 659 – 841 –

1243 – 1244 – 1245 – 1330 – 1331 – 1607 – 1650 – 1679 – 1846 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s – 79 – 291 – 674 - 1444

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo – 188 – 290 – 292 –

446 – 1010 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al – 172 – 183 – 364 – 370

– 482 – 486 – 1009 – 1246 – 1452 – 1605 – 1717 – 1916 

Comissão Especial – 67 – 273 – 581 – 656 – 1443 – 1449 – 1655 – 1767 – 1899 –

1909 – 1912 – 1913 – 1914 – 1915 



1953
____________________________________________________________________________

Decisão da Presidência  – 69 – 323 – 471 – 580 – 1515 – 1518 – 1744 

Mesa da Assembleia –  442 – 714 – 1277 

Palavras do Sr. Presidente – 69 – 163 – 295 – 303 – 481 – 738 – 807 – 1333 – 1341

– 1599 – 1623 – 1744 – 1869 – 1890 


